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După demisiunea guvernului
liberal, presidat de d-] D. Sturd
za, partidul liberal ne mai putând da încă
un minister din sînul bă, după
toate
încercările
făcute în timp de 10 dile, cât
ţinu criza— cea mal lurigă criză
ministerială din
câte ai fost până atunei—M,
S. Regele îneredinţă frânele guve
rnului în mâtnele
şefului de curâna proclamat
al partidului conservator, d-lui
Gh.
Gr. Cantacuzino,
care şi constitui Ministerul
în modul următor:
-

D-nul GQ. Qr. Cantacuzino, preșe
dinte al consiliului și Internele.
>
General G. Manu, ca ministru de
Finanţe.
Ă
>
General Jacob Lahotari, ca mini
stru de Răsboii,
>
Take Ionescu, ca ministru de Culte
și Instrucţiune Publică.
|
>
N. Fleca, ca ministru de Agricult
ură, Comorţ, Industrie și Domenii,
>
Î. N. Lahovari
, ca ministru al Afacerilor strei
ne.
Istrati, ca ministru al Lucrărilor
publice.

»

Dr. CUL.

>

0. Q. Dissescu, ca ministru al Justi
ției,

|
Corpurile legiuitoare fiină disolvate,
campania electorală începu.
Partidul conservator prin orga
nul preşedintelui consiliului
de miniştri arată
țărei «Programul» săi în întrunirea
publică de la Iași în diua de 14 Mai
1899.
Alte întruniri s'aă ținut în diver
se orașe ; la două din aceste:
întrunit a
vorbit şi d. Take Ionescu şi anum
e la Craiova Şi în Bucuresct,
In întrunirea de la Craiova, d-l
Take Ionescu face tabloul situa
țiunei ţărei
din punctul de

vedere financiar și politic,
solicitând înorederea cetățenilo
r în
lupta electorală.
.
In lipsă de note stenografiate,
reproducem după diarul Timp
ul. (No. 110, din
20 Maiii, 1899) telegrama care
resumă discursul d-lui Take
Ionescu :

lonescu,
spunând

în Craiova.

aclamat cu
că

Apoi

azi e

insufleţire,
o

continuă:

ia

adevărată Zi

cuvântul
de sârbă-

«Cu ocazia alegerilor

ze

toare

Take
întâiu,

mi

D.
cel

4

publică a țării - poate
«comunale 1), intrebat dacă opinia
0 mână
, am răspuns: Da! Şi ati vezut. cum
«să facă ceva
«de oameni a

răsturnat

în

Cameră

guvernul

Sturdza.

numai opiniei pu„Dar această ishândă se datorește
în Cameră. Timp
«bicg, care a sprijinit cu puiere oposiţia
putere a fost o slag«de oi ani cât a stat Sturdza la
«nație în avântul ţării.»
şi spune că suni
Vorbeşte apoi de situaţia financiară
alle 75 milioane an90 milioane în bonuri de tesau” și
. In total 155 migajate în lucrări în curs de execuție
țării.
lioane, aproape cit întreg budgetul
oamenii, şi vom
«Dar în momentele grele se cunosc
oameni.»

că suntem
de ce n'ati
doui adversari2): pe unii intrebaţi-i
em
«Av
ciar” pe alţii,» ce-i
«facut nimic cât aă stat la pulere,
ru este cunoscut3) și îl
«desparte de noi? Programul nost
it aproape toale punc«vom îndeplini, precum am indeplin
care este programul
«tele programului de la 1891. Dar
ea cetățenilor şi cred
«adversarilor noştri? Cerem increder
te dragostea de țară.»
«că o merităm, pentru că ne stăpâneş
e de aplause preCuvintele d-lui Take Lonescu, acoperit
il.

«proba,

lungite,

ai

entuziasm indescriptib

slărnit un

ÎI
în care
rul ţinuse tot la Craiova un discurs
1) Din 1898, eu care ocasie orato
l.
libera
ui
rnul
guve
a
e
căder
nda
şi
şi
se
la

profeţise între altele
9). Partidul liberal
3) Acest program
G. Gr. Cantacuzino
întregime:

curâ
se fuziunea.
gruparea junimistă, care nu primi de d. prim-ministru
lași
la
rostit
coprinde în discursul
po care '] publicăm în
banchetul de la 14 Maiii 1899,

Domnilor,
Ms

simt fericit

că

mă

aflu

întreagă.

în

mijlocul d-voastră,

Fericirea

mea

reprezentanţii

ar îi şi mai

deplină,

partidului

dacă

nu

'mi-

nespusa piordere
este prima nâstră întrunire după
aşi aduce aminte că aceasta
u memoria lui Lascar
pentr
fie
âi
dint
cel
u
nostr
rvator. Și în
pe care am suferit-o. Gândul
dânsul destinele partidului conse ie și cu folos
măreț
Catargiu. Patru-zeci de ani dus-a
cu
e,
cinst
cu
tot
g,
belşu
cele de
vremurile cele grele ca și în
c al conservatismuluă
ele lui vânjoase steagul falni
să slujească drept
pentru țară finut-a el în mâin
lui
le
fapte
și
tă

conserrator

din

ţara

re

pe eat

bine-cuvânta
român, În veci memoria 1ui fieii.
pildă şi nouă și urmașilor noștrpovară de-a conduce

so arta unui partid politic.
In ori-ce vreme este grea
na este înzecit mai grea.
sarci
giu,
Catar
r
Lasca
lui
Când însă trebue să urmezi
d-voastră cu glas unanim
care
în
ntul
mome
t în
Am avut, d-lor, acest simţimân
ală — vă fac această
îndoi
la
stat
fi
Asă
Catargiu.
aţi ales să succed lui Lascar grea însărcinare, dacă nu "mi-ași fi amintit că
așa
mărturisire — să primesc 0
l cel mai neîndoios
rul nostru şef arătase în chipu
şi
în vremurile din urmă ilust
ea partidului. Nădăjduia
ucer
cond
la
l
dânsu
cu
a
la trup şi așa de
hotărirea sa de a mă asoci
verde
de
așa
l
ndu'
vădâ
toți,
el, şi mal ales nădăjduiam noi

In întrunirea de la Bucuresci, ţinută peste

cinci

dile în sala de la «Dacia»

D-l Take Ionescu face un aspru rechisitoriu celor trei ani de guvernare a d-lui
D. Sturdza.
|
lată după notele publicate în Timpul (No. 113, de la 28 Maiu 1899) cuvintele
cu care se esprima oratorul, vorbind cel din urmă după ce adunarea ascultase
deja pe d-nii Nic. Fleva şi Barbu Delavrancea:

«Sunt

doui

ani, începe

d. Take

Ionescu,

«tr'o întrunire publică la Iaşi, d. Nicu
«că în ori-ce țară sunt

două

partide

de când

în-

Filipescu:a spus
care

guvernează;

«dar că din aceste două, unul dominează pe cel-V'alt.»
(Aplause furtunoase; strigăte de «Să trăiască !).
«Vreme multă partidul liberal a fost dominant în această
«țară ; acum a venit rindul partidului conservator. (Aplau«se prelungite). Ceea-ce a spus d. Filipescu, se adeveareşte azi.

|

«În acest moment sunt dou întruniri: una la Hugo
«unde sunt adunaţi epigonii, remăşițele din ceea-ce a
«fost un mare pastid; iar aci avem celățenii Capitalei
«intregi ; aci sunt bărbaţii valoroşi ai marelui partid
«conservator. (Aplause furtunoase).
«D. Sturdza, în discursurile d-sale are

obicei

so

ia

«de departe, de. la 'Tudor Vladimirescu, sub drapelul
«căruia de sigur nu ar fi fost, dacă ar fi trăit pe acea
«vreme, li, spune oratorul, voiii lua-o mai de aproape.
«S'o

luăm

tânăr la inimă,

de acum
că

trei ani,

de când

guvernul

mulți ani încă nu va veni ceasul despărțirei.

Sturdza
Uzsita neîn-

durată a făcut ca în loc de tovarăș să-i devin urmaș,
Dacă, d-lor, am primit cu oare-care sfială cinstea ce 'mi-aţi încredințat, după

ce am vădut bine-voitoarea, părinteasca şi inimoasa primire ce 'mi-aţi făcut,
'mi-a părut ri că am avut în adâncul sufletului mei un minut de îndoială.

Daţi'mi

voe dar să vă mulțumesc la toţi, la toţi cei d'aici ca și la toți con-

servatorii din toată țara, pentru primirea călduroasă pe care

din giua dintâiă.
In

-

'mi-aţi făcut-o încă

a

deosebi însă sunt recunoscător conservatorilor din acest vechii şi frumos

oraș, cari cei dinteiii m'aii salutat drept şef al partidului,

Am fost măgulit, d-lor, de această grabă a d-voastre, fiind-că ori-cât s'ar fi
sorbit Milcovul prin împlinirea scripturei neamului nostru, Iașii ali rămas 0 a-

adevărată Capitală, Capitala sufletească a României.
De aceea aici, în mijlocul d-voastră,

am

venit să ne spunem

primul

nostru

cuvânt. De aceea în toată guvernarea noastră no vom gândi mai ales la nevoile

acestei părți a României, mărită şi înălțată prin jertfa pe care a făcut'o acum
pâtru-zeci de ani.
,
Fatalitatea a voit, d-lor, ca criza din partidul conservator să fie întovărăşită

de criza politică a Statuloi și ca ast-fel urmaşul în direcția partidului

ceapă, prin formarea unui noii guvern

conservator.

Cunoașteţi toți și cauzele ultimei schimbări_ de guvern și chipul în

să

în-

care sa

urmat criza. Le cunvaşteți prea bine, ca să mai he nevoe să insist. Istoria de
trei ani şi jumătate a guvernului trecut este în memoria d-voastră a tuturor,

Șirul greșelilor, dintre cari unele ar fi calificate de jurisconsulții romani Culpa

latissimae,

nu ar fi generos să'l desfăşurăm din noii. Chiar
o guvernare

normală,

«a venit la putere, Ce ai făcut? O lungă şi nesfirşilă
«agonie, —asta a fost guvernul d-lui Sturdza. O aşa ago«nie şi care a adus atâtea servicii partidului conser«vator, în cât d. Sturdza ar merita pentru aceasta să i
«se ridice un bust de bronz la clubul conservator. (A-

- «plause furlunoase).

Oratorul amintește cum d. Fleva a fost isgonit din
guvernul Sturdza la 1895.
«Atunci Sturdza a lucrat pentru partidul conservator,
«pentru

că în mod

firesc,

aceasta

a făcut

ca

Fleva

să

adică aducând după dânsa numai greşelile obicinuite de care nici un guvern
nu se poate păzi, şi tot uzează pe guvernanți după vreme de câţi-va ani. O
guvernare însă ca, aceea a fostului guvern, nechibzuită, nesocotită, stearpă și
lipsită de ori-ce prestigii, face în foarte scurtă vreme pe cei de la cârmă absolut
imposibil. Aceasta era starea în care se afla guvernul trecut în ceasul în care
a trebuit să renunţe de a se mai agăța de putere. În ordinea imorală căzuse de
mult, nu se mai ţinea de cât prin forța inerţici. O sguduitură, şi a fost destul
pentru ca chiar cei mai îndărătnici dintre potrivnici noştri să înţeleagă, lertați-m5
dar, d-lor, dacă nu mă întind asupra ultimei crize. Explicarea ei este în conștiința d-voastră a tuturor, în conştiinţa ţărei întregi. Toţi simțim că guvernul
tvecut a căzut nu numai la vreme, dar ceva cam peste vreme.
Odată căzut guvernul liberal, prin ordinea firească a lucrurilor a venit la
„purere partidul conservator. Prin urdinea firească, d-lor, căci fără succesiunea
regulată a partidelor la guvern, sistemul parlamentar ar fi cea mai nesuferită
dintre tiranii, tirania anonimă.
o
Stii că un guvern constituţional este posibil chiar acolo unde nu sunt două
partide politice trainie organizate şi puternie conduse. Știi că în țările unde
opinia publică prin reprezentanţii săi nu ia parte de cât la lucrarea legislativă
a ţărei, simplele grupuri politice pot fi de ajuns. Din combinarea lor vremelnică,
ivită cu prilejul unor anume lucrări legislative,"se nasc majorități vremelnico
și viața politică a Statului poate fi și spornică şi liniștită. Anayhia politică, la
care fatal ar trebui să dea loc pulrerisarea forțelor politice intro mulțime de
grupulețe, este împiedecată de faptul că în țările constituționale, dar nu parlamentare, partidele nu ai nici un rol în formarea şi schimbarea guvernelor,
Nu se pot petrece lucrurile tot așa în ţăile parlamentare, adecă în țările
în care, ca în România, alături şi împreună cu Coroana, opiniunea publică prin
Parlament, ca şi prin multiplele ei mijloace de a'și manifesta părerea, compune
și descompune guvernele, domină întreaga viață politică a Statului. In aceste
țări, anarhia politică, risipa vieţii naţionale nu se pot impiedeca de cât prin

fiinţa a dont partide politice, amândouă tari prin tradiţiile şi prin continuitatea
lor, independent de însuşirile ori cât de mari ale fruntașilor lor, amândouă stând

pe acelaşi teren constituţional şi nediferenţiându-se de cât prin spiritul în care
înţeleg ele nevoile ţărei și sunt gata să le satisfacă,
În țările parlamentare, cele două partide fac parte din însuși organismul

tului.

Amândouă

guvernează rînd pe rind,

se controlează

Sta-

rînd pe rînd, și în

cazuri de primejdie naţională se ajută -unul pe altul. De aceea, d-lor, acolo unde

partidele sunt bine așezate și unde mai este şi norocul de a avea ca noi o Dinastie puternică

și un Rege

aşa

că viaţa politică este sănătoasă.

de înţelept, se poate

|

spune

cu

drept cuvent

Eram dar, d-lor, în dreptul mei să vă zic că într'un mod firesc, când partidul liberal n'a mai putut conduce Statul, a venit rîndul pavtidului conserrator,
după cum în ziua în care noi nu vom mai putea duce carul Statului va veni
iar firește rindul partidului liberal.
Ceea-ce spusei, d-lor, despre existenţa şi menirea partidelor politice în Statele
cu regim parlamentar, mă scutește de oxi-ce alte explicaţiuni asupra constituirei

.

«vie in mijlocul nostru... (Aplause furtunoase). Când a
«făcut scuzele de la Iaşi, şi atunci a lucrat pentru par«tidul conservator.
«După ce sa lipsit de singurul element puternic, după
«ce banca ministerială a r&mas uşoară ca un fulg, Sturdza
«ca şi un copil care vrea în tot-da-una să strice ceva
«neavând ce face, sa agăţat de Mitropolit. (Aplause fur«tunoase).

«Ceea-ce. au stricat în chestia Mitropolitului n'ait putut
«ei drege, şi Sturdza a fost silit să plece. Atunci aveam
guvernului pe care am onoarea să ”l presidez.

Cuvântul

lui de a fi nu este o

nomenclatură de legi.
.
Proicetelo de logi nu sunt de cât răspunsul unui partid Ja o anume nevoe a
ţărei într'o anume împrejurare. Elo ai dar prin firea lor un caracter schimbător
şi vremelnic, pe când caracterul distinctiv al partidelor istorice este tocmai de
a nu fi vremelnice, ci permanente. Un partid politic, în cursul existenței lui,
este dator să dea deslegarea lui la diferitele nevoi ce so ivesc; el însă există
înainte de acea deslegare, cum va exista și după dânsa. AzĂ, d-lor, multe sunt nevoile ţărei ; ne așteaptă dar și pe nok 0 însemnată
Jucrare legislativă,
De la început ţin să afirm de și lucrul merge de la sine, că opera noastră va
fi continuarea operei precedentelor guverne conservatoare. Același spirit ne va
însufleți : un spirit larg, deschis la toate îmbunătățirile șiș noţărmurit de cât de

hotărîrea noastră de a nu lăsa să se producă în viața Statului nici o soluțiune

de continnitate. Mereii înainte, aşa însă incât prezentul să prepare viitorul fără
însă ca să rupă cu trecutul.
Singurii din toate Statele creştine din Orient, am avut norocul, mulțumită
" bărbăţiei strămoșilor noștri, să păstrăm o organizaţie de Stat, chiar atunci când
ne-am pierdut neatârnarea. În această continuitate a ordinei de Stat românesc văd
cii temelia spiritului conservator în România. De acest punct luminos nevom încălzi.
Ca să muncim, d-lor, cu folos și cu spor, avem desigur în împrejurările ac-

tuale un neprețuit avantagii,

Nici odată ca acum nu a fost o mai vie dorință şi: o mai nestrămutată hotărîre la toate puterile cele mari de a' menţine pacea. In vremurile din urmă, o
serie de alcătuiri între State regulat rivale ai înlesnit aşa de mult opera păcei,
în cât ori-care ar fi resultatele momentane alo conferinţei, pe care aii provocat'o

înaltele sentimente umanitare ale M. S. Țarului, putem afirma, fără teamă

do

desminţire, că pacea lumei este asigurată pentru multă vreme.
Această fericită stare de lucruri, po noi cari în tot-d'a-una am căutat prie-:
teşugul tuturor celor cari ai năzuit la menţinerea păcei, nu numai ne satisface
pe deplin dar ne dă și acea liniște sufletească atât de necesară pentru munca
de întărire și propășire interioară, pe care voim s'0 întreprindem.
Este adevărat că în schimb
ne găsim în fața unei greutăţi, de sigur trecătoare, dar nu mai puţin a unei greutăți pe care ne-a lăsat-o lipsa de prevedere
a predecesorilor noștri.

Adversarii noştri n'aii știut să se folosească de vremea prielnică în care

ca-

pitalurile erati abondente po pieţele europene, ca să consolideze datoria flotantă
și să asigure din vreme un capital pentru continuarea acelor lucrări de utilitate
publică care a fost începute.
Un apel la creditului european este inevitabil. Putem face acest apel cu încredere, căci România a daţ, netăgăduite dovedi despre soliditatea creditului ei.
„Datoria noastră publică, şi chiar “datoria noastră flotantă, a fost contractată
pentru marile lucrări de utilitate publică care, chiar dacă aii mers cu oare-care
repeziciune, reprezintă însă un capital serios și aii ajutat puternic la sporirea
avuției publice și prin urmare și la sporirea veniturilor Statului.

|.

ph:
«guvernul în mână şi nu /l-am luat. ne-am mulţumit să, fi
«le dăm mână de ajutor.
|
i
«După ce le-am dres noi ccea-ce stricaseră, Sturdza
«făcut opoziţie. Atunci Sturdza sa apucat de alte siri- =
«căciuni. Tot ca copiii, sa apucat să deşurupeze par-..
atidul liberal, să vadă ce e inăuntru. (Aplause prelun- EI
«gite). A deşurupat pe doui membri marcanti, pe Costi- ”
«nescu şi Delavrancea.

ii

«D. Sturdza a voit să desființeze ca un barbar tot ceea
si

Întârzierea adversarilor noștri de a face apel la credit este cu atât

mat

re

gretabilă, cu cât finanţele ţirei, așezate po baze trainic de către guvernul 00n=.
servator de la 1871-1876, întărite de atunci merea prin admirabila dosroltare
a avuției publice și scăpate de plaga agiului tot de către partidul consorratar
în guvernarea sa de la 1888$—1595, pot suferi cu inlesnire snreina noului
îm
prumut.

MERE
Această constatare nu însomnează însă că nu este nimic de făcut in
privința

finanțelor ţărei.
|
.
Prima noastră datorie va fi să întocmim un budget adevărat,
un budget în
care toate cheltuelile ordinare ale Statului să (io inscrise
cu adevorata lor cifră,
iar nu reduse în nădejdea de a satisface unele trebuinţe
vrdinare cu TeSUrB8 .
extra-ordinare.
|
În precedenta noastră guvernare am putut să satisfacem
crescânde ale Statului fără noui sareine pentru contribuabili trebuinţele mers - .
.
:
De atunci încoace nevoile Statului at crescut
într'unn, și lezi organice.rotate
în vremurile din urmă ai făcut ca această creștere
să continue în mod fatal
încă câți-va ani. Spre a face faţă la aceste nevoi,
adversarii noştri ati inființat * .
un impozit noi Şi ali propus și urcarea
unora din dărilo actuale, urcare În .
unele cazuri excesivă.
o
Vom îace tot posibilul să s atisfacom trebui
nţele reale alo Statului fără a cre
țării jertfe nepotrivite.
Pentru a crește veniturile Statului, mai
la creșterea avuţiei publice Și printr'Ensa trebue încă să ajutăm po cât sa poată la sporul normal al resurselor Statalul. 5
In această ordine de idei nădăjduiam
mult
do la exploatarea avuţiilor oare. .
230 ascunse în pământul ţărei și de
la
interes particular, lege pe care o vom aplicarea legoi pentru căile forate ds. =
făcute de fostul guvern o împedică de schimba dacă so va dovedică prefacerils” *.a fi utilizată, In acoiaşi ordine de
vom face o lege care să reguleze
idel
și desvoltarea multor industrii, vomregimul apelor, aşa de necesară pentru oroarea alcătui și legea pădurilor caro va pune
despădurirei țărei.
capăt
Credem, d-lor, că a veni t timpul să
pregătim înfiin tarea unui cadast
va fixa mai bine proprietat ea imobilia
ru care
ră şi ne ca da și prilejul
să scoatom proprietatea sătenească din n h haosul în
care se găsește.
Pentru desvoltarea ȘI propășirea
legea vânzărei moșiilor Statului , clasei sătenești vom aplica cât ma! repede
în loturi mici, ca să incheiăm
operă, carea făcut să treacă
cu
acoastă mars:
în proprietatea cea mică sute
O Serloasă și amănunțită anch
de mil de heotare.
etă
econ
omic
ă
este
de
ncap
ca -să ne dăm seama mai bi
ărată trobuinţă, atât
Ş
le agriculturei noastre: cât
să
s
,
industriale şi comerei
de revizuire a tarifelor noastre
s
vama

le, operă care 20 agpu
procede la această anchetă econ
re
omică cu cea maj mare îngrcetă
Vom începe, d-lor, studiul
ijire

mare
uni a vegulărei
irigațiunilor, cestiune care este de i o cesti
absolută necesi
m'am gândit încă din anul 1874.
Sitate
În anii din urmă s'a făcut
foarte

multe pentru

“cursuluy

pentru.

desvoltarea

urină Vor

rinrilor şi a
:
țară şi la care

mijloacelor de.
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«ce făcuseră conservatorii. Dar n'a putut face nici asta,
«A vrut să strice căte-va legi şi s'a plimbat cu toate de la
«0 Cameră la alta. Sturdza a fost un barbar neputin-

«cios.

(Aplause

furtunoase).

«N'a făcut de cât două lucruri în trei ani de zile: a
«scos 0 ediţie dintrun proiect de lege găsit la minister,
«legea învețământului; și a deposedat ministerul de do«mcnil de şcolile care erai firesc ale sale. Asupra am«belor aceste legi trebue să revenim pentru a le îndrepta.
«La această sterilitate r&spunde programul de lucru

trânsport. Credem că a venit vremea ca pe lângă desvoltarea reţelei noastre de
căl_ ferate, să îmbunătăţim legiuirilor noastre asupra şoselelor.
Crearea unul servicii do navigaţie maritimă, şi fluvială de către procedontul
guvern conservator a fost o operă oxcelentă, Va trebui să o ducem mai departe.
Prin desvoltarea transportului pe apă se deschide un mare viitor pentru exportul
produselor noastre, materii prime, deci obiocte grele pentru care ieftinătatea
wansportului este condiţie esențială.
Ori-cât ar face Statul pentru desvoltarea economică a țărci, el nici o dată nu
va putea înlocui acea dosvoltare firească care nu se poate face de cât prin
ini:
tiativă privată. Pentru a încuraja şi a înlesni această inițiativă mult ma!
puternică în ţară de cât se crede în gonoral, o lege asupra asociaţiunilor și asupra

diferitelor forme ale mutualităţei,

de comercii

precum și modificarea acelei părți a Codului

care privește sociotăţile cooperative,

se impune.

Partidul conservator a înzestrat ţara cu Creditelo fonciare, în guvernarea sa
de la 1871—7, cu Banca agricolă în guvornarea sa de la 1888—95. Credincioși

tradițiunilor noastre, vom face tot posibilul ca să îmbogăţim ţara cu noi -institute de credit. Croarea unui -munte de pietate, care să dea cu împrumut pe
amanot va face asemenea obiectul preocupărilor noastre.
La baza însă a tutulor transacţiunilor omenești stă ideia de justiție. A făcut

deja mult partidul conservator pentru justiția țărei. Am dat independenţa: unok

mari părți din judecătorii ţărei, independenţă care cu mâhnire am văzut-o știrbită și ameninţată printr”o măsură a fostului guvern, misură şi nejustificată şi
primejdioasă în tendințele ei. Vom întinde, d-lor, inamovibilitatea magistraturei la toate treptele judecătoreștă şi vom asigura ast-fel respectul justiției care este iomelia ordinei.
Incă din prima sesiune vom aduce un proiect de lege pentru moâifiearea intregului Cod de procedură civilă, care nu mai corespunde cu nevoile societăţei
actuale și care prin înlesnirea ce dă şicanei răpeşte justiţiei cele două însuşiri

ale ex de căpetenie: iuțeala și eftinătatea. Dacă această reformă se va împlini

cu succes, vom prooede și la reforma acelor părți din Codul civil care aii novoe
de serioase îmbunătăţiri.
In administraţia ţărei, cu toată dorința noastră de a nu desface ceea-ce a
făcut. predecesorii noştri, suntom siliți să cerem sporirea gendarmoriei așa de
necesară siguranţei la ţară și care, după chiar mărturisiri, făcute de fostul
guvern în Cameră, nu este suficientă așa cum a fost redusă de dânsul.

Am voi să cădem cât mai puţin în vina do a desface și veface

legile

orga-

nice ale judeţelor și comunelor. Atunci însă când vom fi nevoiți să o facem,
vom avea drept normă să înmulţim pe cât posibil prerogativele autorităţilor locale.

Dacă nu credem că este bine să răsturnăm într'una legile

organice ale jucredem însă că a venit vremea să dăm cetățenilor o mai
mare siguranță de dreptate în materie administrativă. Fără a ridica autorităților
dețelor şi comunelor,

judecătorești nici
interne o instanţă
cei care se plâng
când se va ști că

una din atribuţiunile lor, vom alcătui pe lângă ministerul de
supremă, luminată și independentă, la care să poată recurge
de nedreptatea actelor administrative. Va fi un mare progres
și arbitrariul administrativ are o limită. O ast-fel de reformă
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-

«guvernul în mână şi nu "l-am luat, ne-am mulţumit să
«le dăm mână de ajutor.
|
«După ce le-am dres noi ceea-ce stricaseră, Sturdza:
«s'a întors din noit la guvern. Doui ani de zile nu i-am
«făcut opoziţie. Atunci Sturdza s'a apucat de alte stria«căciuni. Tot ca copiii, sa apucat să deşurupeze paatidul liberal, să vadă ce e înăuntru. (Aplause prelun«gite). A deşurupat pe doui inembri marcanţi, pe Costianescu

şi Delavrancea.

«D. Sturdza a voit să desființeze ca un barbar tot ceea
Intârzicrea adversarilor noștri de a face apel la credit este cu atât

mai

re-

gretabilă, cu cât finanțele ţărei, aşezate pe baze trainice de cătro guvernul conservvator de la 1871—1576, întărite de atunci mereii prin admirabila desvoltare
a avuţiei publice şi scăpate de plaga agiului tot de către partidul conservator
în guvernarea sa de la 1888—18595, pot suferi cu înlesnire sarcina noului împrumut.
Această constatare nu însemnează însă că nu este nimic de făcut în privința
finanţelor ţărei.
.

Prima noastră datorie va fi să întoemim un budget

adevărat, un budget

în

care toate cheltuelile ordinare ale Statului să fie înscrise cu adevărata lor cifră,
iar nu reduse în nădejdea de a satisface unele trebuinţe ordinare cu resurse
extra-ordinare.
In precedenta noastră guvernare am putut să satisfacem trebuinţele mereii
crescânde ale Statului fără noui sarcine pentru contribuabili.
De atunci încoace nevoile Statului ai crescuţ într'una, şi legi organice.votate
în vremurile din urmă ait făcut ca această creștere să continue în mod fatal

încă câţi-va ani. Spre a face față la aceste nevoi, adversarii noștri ai înființat

un impozit noi și ait propus și uroarea unora din dăvile actuale, urcare în
unele cazuri excesivă.
Vom tace tot posibilul să satisfacem trebuinţele reale ale Statului fărăa cere
țării jerife nepotrivite.
Pentru a crește veniturile Statului, mai trebue încă să ajutăm pe cât sa poate
la creșterea avuţiei publice și printr'&nsa la sporul normal al resurselor Statului.

În această ordine de idei nădăjduiam mult de la exploatarea avuţiilor care
zac ascunse în pământul țărei şi de la aplicarea legei peniru căile ferate de
interes particular, lege pe care o vom schimba dacă se va dovedi că prefacerile
făcute de fostul guvern o împedică de a fi utilizată. În aceiaşi ordine de idei
vom face o lege care să reguleze regimul apelor, aşa de necesară pentru crearea
și desvoltarea multor industrii, vom alcătui şi legea pădurilor care va pune capăt
despădurirei ţărei.

Credem, d-lor, că a venit timpul să pregătim înfiinţarea

va fixa mai bine proprietatea imobiliară

unui cadastru care

şi ne va da și prilejul să scoatem pro-

prietatea sătenească din haosul în care se găsește.
Pentru desvoltarea şi propășirea clasei sătenești vom aplica cât mai repede
legea vânzărei moșiilor Statului în loturi mici, ca să încheiăm cu această mare
operă,

care a făcut să treacă în proprietatea cea mică

sute de mii de hectare.

O serioasă și amănunţită anchetă economică este de neapărată trebuinţă, atât

ca să ne dăm seama mai bine de starea şi de nevoile agriculturei noastre: cât
şi ca să strângem toate datele industriale și comerciale necesare pentru opera

de ravizuire a tarifelor noastre vamale, operă care n& așteaptă în curind. Vom
procede la această anchetă
Vom

începe,

d-lor,

economică

studiul

marei

cu cea mai mare. îngrijire.
cestiuni

a regulărei

“cursului

irigațiunilor, cestiune care este de o absolută necesitate pentru
m'am gândit încă din anul 1874.
In anii din urmă s'a făcut foarte "multe pentru desvoltarea

,
riurilor

și

a

ţară şi la care
mijloacelor de

«ce făcuseră conservatorii. Dar n'a putut face
nici asta.
<A vrut să strice câte-va legi şi s'a plimbat cu
toate de la
«0 Cameră la alta. Sturdza a fost un barba
r neputin-

«Cios.

(Aplause

furtunoase).

«Na făcut de cât două lucruri în trei ani de
zile: a
«scos o ediţie dintr'un proiect de lege găsit la
minister,
«legea învețământului; și a deposedat ministerul
de do«menii de şcolile care eraii firesc ale sale. Asup
ra am«belor aceste legi trebue să revenim pentru a le
indrepia.
«La această sterilitate r&spunde programul de
lucru
trânsport. Credem că a venit vtemea ca pe
lângă desvoltarea rețeloi noastre de
căi ferate, să îmbunătăţim legiuirilor noastre
asupra şoselelor,

Crearea unu! sorviciu de navigație maritimă, și

tluvială de către precedontul
guvern conservator a fost o operă excelentă.
Va trebui să o ducem mai departe.
Prin desvoltarea transportului pe apă se doschi
de
produselor noastre, materii prime, deci obiecte un mare viitor pentru exportul
grele pentru care ieftinătatea
transportului este condiţie -esențială.
Ori-cât ar face Statul pentru desvoltarea econom

ică a țărei, el nici o dată nu
va putea înlocui acea dosroltare firească
care nu se poate face de cât prin ini:
țiativă privată. Pentru a încuraja şi a
înlesni această inițiativă mult mai pu=
ternică în țară de cât so crede în general
, o lege asupra asociațiunilor şi asupra
diferitelor forme ale mutualităţei, precum
și modificarea acelei părți a Codului
de comerciii care priveșto societățile coopera
tive, se impune,
Partidul conservator a înzestrat țara cu
le fonciare, în guvernarea sa
de la 1871-—76, cu Banca agricolă în guvernCredite
area sa de la 1888—95. Urodincioși
tradiţiunilor noastre, vom face tot posibil
ul ca să îmbogățim ţara cu noi institute de credit. Croarea unul -munte de
pietate, care să dea cu împrumut pe
amanet va face asemenea obiectul preocu
părilor noastre.
La baza însă a tutulor transacţiunilor omeneș
ti stă ideia de justiţie. A făcut
deja mult partidul conservator pentru justiți
a ţărei. Am dat independenţa unei
mari părți din judecătorii țărei, independență
bită și ameninţată printr'o măsură a fostulu care cu mâhnire am Văzut-o știri guvern, măsură și nejustificată și
primejdioasă în tendinț

ele ei. :
d-lor, inamovibilitatea magistraturei Ia toate treptel
e judecătorești şi vom asigura ast-fel respectul justiți
ei
ncă din prima sesiune vom aduce un proiectcare este tomelia ordiner.
de lege pentru modificarea întregului Cod de procedură
Vom întinde,

civilă, care nu mai corespunde cu nevoile
societăței
actuale şi care prin înlesnirea ce dă şicanei
răpește justiţiei cole donă însuşiri
ale ei de căpetenie: iuțeala și eftinătatea.
Dacă această reformă:se va împlini
Cu suoces, tom procode și la reforma acelor
părți din Codul civil care aii nevoe
de serioase îmbunătăţini.
In administraţia ţărei, cu toată dorinţa noastră
de a nu dosface ceea-co at
făcut predecesorii noștri, suntem siliți să
cerem sporirea gendarmeriei aşa de
necesară siguranţei la țară şi care, după
chiar mărturisiă, făcute de fostul guvern în Cameră, nu este suficientă aşa cum
Am voi să cădem cât mai puţin în vina doa afost redusă de dânsul.
desface și reface legile organice ale judeţelor şi comunelor. Atunci
însă când vom fi nevoiți să o facem,
vom avea drept normă să înmulţim pe cât
posibil prerogativele autorităţilor locale.
Dacă nu credem că este bine să r&sturnăm
într'una legile organice ale judeţelor și comunelor, credem însă că a venit
vremea să dăm cetăţenilor o mai
mare siguranță de dreptate în materie admini
strativă. Fără a ridica autorităților
judecătoreşti nici una din atribuţiunile
lor, vom alcătui pe lângă ministerul de
interne o instanță supremă, luminată
și independentă, la care să poată recurge
cei care se plâng de nedreptatea actelor
administrative. Va fi un mare progres
când se va şti că și arbitrariul

administrativ are o limită. O ast-fel de reform
ă
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«rostit de primul-ministru la Iaşi. În opoziţie n'am fă«găduit nimic; am venit la guvern prin încrederea d-v.
«iar nu prin obligațiile noastre. Veniţi la guvern, vam
«desfăşurat un program întreg, pentru a dobândi încre«derea d-v. fiind-că nu voim să guvernăm nici cu min«ciună, nici cu echivoc. (Aplause prelungite). Acest pro«gram se adiesează și la cele trupeşii şi la cele sufleteşti.
«Cu toții aveţi siguranţa că ne vom (ine de cuvint,
«fiind-că de câte ori vam făgăduit ceva, ne-am ţinut de
«vorbă. (Aplause furiunoase).
mult de cât ori-ce
va face pentru garantarea tuturor drepturilor cetățenilor mai
nimeni nu le
sgomotoasă, dar zadarnică proclamare a unor principii pe care

|
tăgădueşto în mod fățiș,
În acelaşi scop vom întinde pe cât posibil în toate aâministraţiile

îndouitul

publici şi al staprincipii al condiţiunilor do admisibilitate pentru funcţionarii
bilităței lor.
de reformă,
Nimeni nu poate avea pretenţiune să realizeze dinti'odată o ast-fel
politice şi faţa vieţei
care dacă s'ar desăvârși ar schimba ca ''totul și faţa vieței
ce vom putea, fericiți
sociale a Regatului. Vom face însă în această direcție tot
noastră.
pilda
urma
vor
noi
după
veni
vor
cei-ce
dacă
forţa noastră
Era de pace care ne aşteaptă nu trebue să ne facă să negligiăm
r%realizat;
s'a
noastre
armatei
ale
e
principal
unităților
armată. Organizarea
e bănești ne voi
mâne a le întări mai întâiă şi apoi a le spori pe cât mijloacel

având în tot-d'a-una în vedere ca formațiunile noi ce se crează să fie

permite,
t în mod feîntradevăr reale. Armamentul “infanteriei noastre a fost îndeplini
i armamentul
vicit sub precedentul guvern conservator ; avem nevoe a îmbunătăţ
ţări, împins
alte
în
ajuns
a
care
la
nivelul
la
înălța
a-l
spre
arme
te
celor-l'al
.
de progresele științei.
Ultimul guvern al d-lui Lascar Catargiu a fost cu deosebire spornic

ce

privesc

şcoala

și biserica.

în cele
Ă

de altă dată,
Pentru bisorică a făcut legea clerului, care cu toate criticele
al adversarilor
a r&mas noștirbită după trei ani și jumătate de guvemământ

noștri.

Pentru

E

şcoală precedentul

guvern

conservator

a reuşit să

rupă

cu tradiția

patru ani
imposibilităţei do a se legifera în materie de învățământ. În vreme de și învăţăa schimbat și organizarea autorităței superioare & învățământului
asupra învăță-

mântul primar şi normal-primar și a lăsat şi un proiect de lege
de bază legei
mântului secundar şi superior, care în foarte mare parte a slujit
|
parlament
ultimul
votat-o
a
pe care
credem greşite.
Vom modifica, d-lor, această din urmă lege în părțile pe care le
respectiv, unde
Vom trece din noi şcoalele agricole și de meserii la ministerul
la curent cu desse găsesc la locul lor și mai în putință de a fi mereii ţinute
voltarea ce vor lua agricultura și industria în ţară la noi.

neschimLegiferând şi asupra celor-l'alte părți ale învățămentului rămase încă

bate, vom încheia o operă care cu drept cuvânt ne putem mândri.
că pe care
Prefacerea, legilor, d-lor, nu este destul pentru xetorma sufleteas
pe care le face
suntem în drept să o cerem de la școala noastră faţă de jertiele

Statul român şi care întrec jertfele din ori-ce altă țară.
în toate.
Ne trebuesc generații de oameni întregi, desvoltate în mod armonic
inimă, însufle-

la
direcțiunile, echilibrate și sănătoase"și la trup şi la minte.și
cuvânt de porsub
care,
utopii
acele
de
apărate
dar
tinereței,
ţite de idealurile

miră generoase,

nu cultivează

în realitate

de cât invidia şi deșertăciunea.

Pe

această îndrumare rom conduce instituţiile noastre de cultură.
e pe care
Nici un guvern, d-lor, nu poate prevedea toate măsurile legislativ
sunt de
va avea să le propună. Cele pe care le schițăm dinaintea d-voastră

1

«de

«S'a spus că nu s'a vorbit nimic în prog
ramul
d. Prim-ministru

in chestia

rostit

naţională.

|
«Toate chestiile mari sufleteşti, în care este
vorba de
«fraţii noştri din alte [eri nu pot face
obiect de pro-

«gram al unui partid politic.

|

«Până la 1893 şi până la Sturdza, omul
nefast al aces«tei
țări, nu

s'a văzut

«obiect de program.
«Dar a fost nemernie

„«vintul sâă,

când

ca

chestiile

Sturdza,

a pornit

de acest

fel

să

facă

ca să întrebuințez cu-

în campanie,

a făcut ca

un

Sigur de ajuns pentru acum. Se poate
însă, esto chiar probabil ca not nevoi
să atragă atenţiunoa noastră și ast-fel
să se mărească mănunchiul de proicote
do legi care vor fi propuse nouilor Camere
.
Misiunea guvernelor. d-lor, nu se roduco
numai la lucrări logislative. Se
poate chiar presupuno. o stare de satura
ție legislativă, în care legiferarea să
treacă în ordinea a doua în preocupările
unui guvern,
Prima îndatorire a unui guvern oste să
guverneze.
Vom guverna, d-lor, cu blândeţe și
cu dreptate.
Vom

guverna cu blândeţe, fiind-că acoasta este

însuşirea de căpetonie a nea„ mului românesc. De aceea, d-lor, oameni
i răi n'a putut nici odată în România
să-și atragă dragostea țărei. Ai rămas
străini de dânsa, cu toate sforțările lor.
Vom guverna cu dreptate, cu dreptate
pentru toţi, pentru coi slabi ca și pentru
cei puternici, pentru săraci ca şi pontru
bogați, pentru smoriți ca şi pentru cei
superbi, pentru vrăjmașii noştri ca și pentru amicii
noștri.
In ziua în care — și știi că această zi nu
poate să vie de odată —se va ajunge în această ţară nu numai să fie drepta
te pentru toți, dar să se știe de toți
că este dreptate pentru toți, se va săverși
o reformă fără de asemănare mai
însemnată de cât toate proicctele de legi
ce am putea vota.
Cu aceste porniri facem apel la încrederea
țărei,
N'am nici o teamă despre răspunsul ei.
Ne aflăm la guvern nu atât prin sforțările Noastre, cât prin voinţa notăgăduită
a națiunei care, cum proorocea Lascar
Catargiu, ne-a tîrît la putere.
După apelul d-lor, care l'am făcut alegăt
orilor, mă adresez acum la conservatori, la taţi acei cari se zic, la toţi acei
cari se simt conservatori. In interesul
ideilor conservatoare îl rog să se strângă
împrejurul steagului, să intre în organizarea partidului, să ne dea Sprijinul
lor în opera de întărire, desvoltare şi
propăşire a partidului conservator.
Aici, sub steagul censervator, este loc pentru
toți oamenii de bună voin ă,
aici nu
esto nici o idee.de oxelusivism, Colegii cari mă
înconj

oară sunt dovadă
vie despre ceea-ce afirm.
Partidul conservator român, d-lor, se află
azi la pragul veacului al două-zecilea, într'o strălucită situaţiune. Prin spiritu
l lut larg, prin fericita lui recru=
tare din toate treptele sociale, prin dovezi
le de dragoste de patrie pe care le-a
dat cu belșug, pantidul conservator a reușit
nu numai să aibă stima și iubirea
părței cele mai numeroase și mai însemn
ate a țărei, dar să inspire şi o ast-fel
de nemărginită încredere în cât oameni), cari
toată

viaţa lor ai închinat-o trium" fului libertăţilor și înălțărei, democraţiei,
nu s'aă sfiit, după o luptă comună
în contra unui adversar comun, Să rămân
ă cu noi, sub stoagul conservator, închinând țărei toată puterea lor de muncă,
-Ne aflăm, d-lor, întrun ceas de putere
și-de slavă al partidului, dar și înta”un
ceas de mare răspundere.
De acest ceas trebue să știm să ne folosim
, nu pentru noi, dar pentru binele
țărei şi al partidului.

nservatorii cari ar sta. încă la îndoială, ar
lua asupră-le o mare răspundere j
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«nemernic când a dat în genunchi cu scuzele de la Iaşi,
«azi sfârsește ca un criminal când ne acuză pe noi.
(Tunete de aplause; strigăte de bravo !).
«O ţară se guvernează cu mintea şi inima conducăto«rilor, impreunată cu încrederea şi dragostea celor con-«duşi.» (Aplause sgomotoase, ovaţiuni entusiaste).
în fața istoriei. Să nu uito vorba cxonicarului : «Nu

sunt

vremile

sub

cârma

omului ci bietul om sub vremi.
ceasurile se succed,
In viaţa partidelor ca şi în viața fio-căruia dintre noi,
fi sigur că al să poţi
dar nu so aseamănă și nu în tot-d'auna ţi-e pormis să
,
să faci mâine ceea-ce ar fi trebuit să faci astă-zi.
sinceritate să
ă
complect
mai
cea
în
fac
îl
care
pe
meii
Se poate ca apelul
nde şi
îutrepri
poate
se
nu
mare
nimic
jertfe
fără
Dar
implice oare-care jertfe.
mai
cste
ce
ceea
la
nostra
gândul
aţintim
jertfa este lucru ușor dacă în vecă
fi și după noi: Scumpa
pre sus de noi toţi, ceea ce a fost înainte de noi și va
”
noastră Românie.
urez să se rcculeagă, să
M5 adresez acum, d-lor, şi la adversarii noştri şi le
și să ne slujească de
stare
în
fie
să
ca
fericit
maj
mod
într'un
se alcătuiască
în ziua în care noi
succes
cu
locul
ia
ne
să
şi
guvern,
strajă cât vom sta Ja
noi.
de
țara
ne vom obosi sai se va obosi

nostru ca adversarii noştri să se poată reforma. Noi nu râvnim

Este şi interesul
unânimităţi, ori de a
la nici un fel de plăcere bolnăvicioasă de a ne folosi de
singur partid.
un
către
de
liber
guverna
poate
se
țara
că
pretinde
dator, d-lor, să vb
Pe lângă acest apel şi pe lângă “această urare, mă simi
fac și o declarație.
operă perfectă, Nimeni
Noi nu avem deșertăciunea să credem că vom face o
va fi o deosebire între
nu este destul de mare pentru România, În tot-d'auua
facem.
ceea-ce am voi să facem și ceea-ce vom putea să
dar să ne-o în“Pot ceea-ce dorim noj, d-lor, este să ne îndeplinim datoria,
nici o preocupare persofără
ascuns,
gând
un
nici
fără
l,
d'întregu
pe
deplinim
credinţa în înalta ei ussită.
nală, fără nică un alt ţel de cât dragostea de ţară şi
va mai trebui nici o altă
no
nu
datoria,
astfel
Dacă vom rduși să ne facem
mare de patimi, care să
văsplată. Oamenii cuminţi cari. se aruncă în această
mai mare isbândă de cât
cheamă viața politică, ştii că nu pot să aspire la o
făcut toată datoria.»
să-şi poată zice cu conștiința adevărat împăcată : «Mi-am
e.
ambițiun
mea
singura
d-lor,
este,
Aceasta

mele steagul
Doresc ca în ziua în care D-zeu nu. va mai voi să ţin în mâinele
ui public
interesul
închinat
Am
:
îndoială
fără
zice
glorios al partidului, să pot
scopul unic
curată, în
toate puterile mele, dar toate, și le-am închinat cu inima
de a sluji ţara, Coroana și partidul conservator.

DUPĂ

ALEGERI

Sedința Senatului de la 18 Iunie 1899.
Deschidându-se Parlamentul, cu mesagiul ce publicăm în notă!) discuţia începu
mai întâii în Senat unde se aflai mat bine representate grupurile oposiţioniste,
Acolo vorbiră din partea partidului liberal d-l Îl. Isvoranu, apărând politica
fostului regim și împutând guvernului acusaţiele aduse d-lui Sturdza în oposițio. D-l Aurelian vorbi în numele grupărei drapeliste, criticând lipsa de idei

a mesagiului.

Ambii oratori liberali mai acusai guvernul a nu fi nici - conservator, nici
omogen, iar d-l Maiorescu atacă guvernul și în special pe d-i Take Ionescu pe
tema ingerințelor şi alianțelor în alegeri.
D-l Take Ionescu respungând tutaror, rostește urinătorul discurs :

Domnitor

Senatori,

Am audit ieri şi adi, pe cei trei representanți ai celor
trei grupări de oposiţiune din acest Senat. Dintre trei,
evident că cel ce mă va ocupa mai puţin este d. Ilariu
Isvoreanu. Cu d-sa socoteala e uşoară; d. Isvoreanu nea
vorbit, şi era dator să vorbească, în numele grupului politic represintat, de fostul guvern, de d. Dimitie
1) M. S. Regele citi în faţa nonilor Camere
taţilor, următorul Mosagii :
Domnilor

Sturdza.

întrunite în sala Adunărei

depu-

Senatori,

Domnilor Deputaţi,
Simt o vie fericire că M5 găsesc în mijlocul

Representaţiunei

Naţionale.

Eșiţi din noni alegeri, Domniile-Voastre sunteți mai cu osebire în putință să
cunoaşteţi nevoile Ţărei care v'a ales și să duceţi şi mai departe munca pentru întărirea şi propășirea scumpei noastre Românii. Lucrările DomniilorVoastre legislative vor începe în prima sesiune ordinară a acestei noui legislaturi. Acum Y'am convocat în sesiune extra-ordinară pontru a procede la verificarea titlurilor şi la constituirea Puterei legiuitoare,
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D-sa a redeschis înaintea noastră procesul dintre noi şi d.
Dimitrie Sturdza, proces în care noi nu suntem singuri,
ci ne găsim aproape pe de întregul alături cu al treilea
orator al oposiţiunei; ba credeam, până ieri, că ne găsim, în această privinţă, alături şi cu al duoilea orator
al oposiţiunei.
|
Recunosc că de ieri sa produs'o mare schimbare în
situațiunea politică şi că am asistat la un inceput de
reformare a partidului liberal, la un fel de împăcăciune
postumă. Incontestabil că un om de abilitatea şi cumpătarea politică a d-lui Aurelian, când ne-a spus că acum
nu ştie pentru ce sa retras d. Sturdza de la guvern,
că chiar răi a făcut că sa retras, şi când a adăogai că
nu sa dovedit nimic din acele puncte de cari a fost
acusat d. Sturdza, a făcut cât putea parlamentar. să facă
pentru a întinde podul pe care să se realiseze, împăcăciunea între cele două grupări liberale. De va reuşi sai nu,
vina nu va fi a sa. Netăgăduit,
nu era așteptată.

însă,

că această atitudine
|

Diceam că cu d. Isvoranu socoteala noastră, e uşoară.
„E absolut inadmisibil şi ar fi.chiar un act de r&utate,
pd

Domnilor Senatori,
Domnilor Deputaţi,

Am vădut cu o adâncă mâhnire cum în unele părți ale Trei recolta anului
acesta a fost compromisă. Buna stare a populaţiunei noastre rurale a fost în
tot-d'auna grija Mea de căpetenie.
De şi în zilele din urmă s'a produs o nstăgăduită îmbunătăţire, Guvernul
Mei vă va propune chiar în această sesiune unele măsuri pe care le impune
starea agriculturei de estimp.
(Pin să constat şi de astă dată amicalele relațiuni în care ne găsim cu toate
Puterile. Opera păcei de care avem atâta nevoie este preocuparea constantă a

tutulor și nădăjduesc că Conferinţa la care

s'aii strâns

representanții tutulor

Puterilor va spori şi mai mult garanţiile păcoi.
.
Dumnezeii să hbine-cuvinteze lucrările Domniilor- Voastre.

Sesiunea extra-ordinară a Corpurilur legiuitoare este deschisă.

CAROL
Președintele Consiliului de Miniştri şi Miniscru de Interne, G. Gr. Cantacusino"
Ministrul Financelor, General G. Manu.
Ministrul Resboiului, General Jacob Lahorari.
|
Ministrul Cultelor şi Instrucţiunei Publice, Take loneseu.

Ministrul Agriculturei, Industriei, Comerciului și Domeniilor,

Ministrul Afacerilor Străine, 7. N. Lahocar?.
Ministrul Lucrărilor Publice, Dr. C. 1. Istrăte.

Ministrul Justiţiei, 0. G. Disseseu.

Aicolae Fleca.
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să reluăm faţă de d. Isvoranu, tot procesul dintre noi
şi d. Sturdza. Ii afirm însă un lucru că, din cele am spus
nu

avem nimic de retractat, şi că, dacă s'a aşteptat, d-lor,

ca presența noastră pe banca ministerială ne va închide
gura, Sau înşelat. Când am acuzat pe d. Sturdza, “l-am
acuzat cu convingere deplină, şi, fiind-că a fost cu convingere deplină şi cu minle luminată, nu avem nimic de
retras. Evident câ dacă astădi am reface procesul faţă cu
d. Sturdza aici, am şti ceea ce se datoreşte unui vrăjmaş căzut, indulcire în vorbe şi mai multă cumpătare în atac, căci oamenii de inimă atacă cu bărbăţie
pe cei puternici şi sunt cu desăvirşire indulgenți pentru
cei slabi.
D-lor senatori, s'au plâns şi d. Ilariu Isvoranu şi d.
Maiorescu şi d. Aurelian, mai puţin o recunosc, că alegerile nu au fost libere.: Vedeţi, lucru ciudat: pentru d.
Maiorescu alegerile nu ai fost libere, şi voiu intra imediat în detalii,

tocmai

în judetele

guvernul

şi partidul

în care

ati fost com-

bătuţi junimiştii; pentru d. Isvoranu alegerile nu au
fost libere în judeţul stii, unde junimiştii şi drapeliştii
erai alături cu noi în contra naţionalilor-liberali, şi probabil că, dacă ar fi fost un judet în care am fi mers
cu drapeliştii numai, pentru d. Aurelian alegerile ar fi
fost libere în acel judeţ.
Ori,

d-lor,

conservator

este unul!

și acelaşi, pretutindeni; apucăturile noastre în alegeri nu
aii putut fi deosebite după deosebitele judeţe de cart e
vorba, şi ar fi fost bine ca cei trei oratori ai oposiliunei
să se pună mai înainte de acord asupra cestiunei liber- tăței şi ingerinţelor în alegeri, căci atunci când d. Isvoranu se plânge de ingerinţele în alegeri, sunt în drep-

tul mei să'l trimet să intrebe 'pe d. Porumbaru, amicul
d-lui Aurelian, şi pe d. Gr. Constantinescu, amicul d-lui

Maiorescu, dacă în Mehedinţi alegerile sau făcut libere;
iar când d. Maiorescu se plânge că alegerile vu ati fost
libere, atunci aşi putea să întreb ce ar dice d. Anton Carp
despre alegerile de la Buzău, în care amicii d-lui Maiorescu ati făcut campanie cu noi în contra d-lui Carp şi
a amicilor săi.
Ce dovedeşte aceasta, d-lor?
Nu cunosc, de la 1866 până astăzi, absolut nici: o
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alegere despre care cei
plâns. Ceea-ce este mai
nici unul din grupurile de
de ingerinţe generale, căci
în

contra

unuia

dintre

care ai cădut să nu se fi
caracteristic, astădi, este că
oposiție nu poate să ne acuse
toate ai luptat alături cu noi,

ele,

şi că

ast-fel,

nimic mai uşor

de cât să trimiţi pe fie-care oposant să intrebe pe alt
oposant dacă alegerile ai fost libere sat nu. Mai este
ceva caracteristic: este că unele grupuri polilice, care,
depante de a fi combătute ai fost ajutate de acţiunea partidului conservator, se plâng că nau fost şi mai mult
Aci este tot secretul supărărei

ajutate.

şi iniezul cestiunei.

Pot de aceea s'a spus că guvernul, saii, mai bine dis,

partidul

conservator,

a avut

un

mare

elector,

cum

zice

d. Maiorescu, şi acel nare elector am fost eit. Il rog să
ştie că, în acest guvern, fie-care ministru se ocupă de treburile lui, dar cu toţii iaii răspunderea faptelor fie-căvuia ; aceasta este caracteristică guvernului nostru ; când.
d-voastră voiţi să alegeți pe unulde pe banca ministevială,

— vă
care vă displace

voii

spune

de ce eit vă dis-

plac şi vă voii adăoga câ sunt foarte fericit că vă displac şi că ştiu să apreciez aceste acusaţiuni—, când alegeți pe unul mai ales şi 1 declaraţi marele elector, pentru ca să aruncaţi diseredit asupra celomalţi miniştrii Şi
mai ales asupra ministrului special de interne, care este
si şeful guvernului, credeţi-me că faceţi o încercare zadaunică. Veţi repeta-o cât veți voi, dar nici nu veţi face
pe nimeni să creadă că d. Cantacuzino "şi-a părăsit drepturile sale. nici ei nu "mi voiii perde mintea bucurândum& de aceste recunoaşteri de conducător de partid, pen-

tru că este contrarii adevărului, pentru că nici nu intă în dorinţa mea.
Eu vroiti să fiii om de partid, iar nu creator de biserici separate (aplause), ca să mă fac şef în partibus înfidelium. ca arhereii fără scaun. Inţelegeţi bine că, atunci
când *mi-aţi declarat resbel, nu sunt om să nu 1 primesc pe da 'ntregul, absolut pe da 'ntregul.
Las pentru un moment cestiunea ingerințelor, care a
fost fondul discursului d-lui Maiorescu.
Se plânge întâiu d. Isvoranu că nu suntem guvern conservator, ba ne şi întreabă ce suntem. Şi a venit d. Maiorescu şi a spus: sunteli guvern conservator, dar repre-

Ya”

= Ci
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sentați o partie numai a conservatorilor,— a adăogat:
partea cea mai numeroasă. Cred că, în a seci ce este
un
guvern conservator, d. Maiorescu este mai cunoscător
de
cât d. Ilariu

Isvoranu,

şi că, dacă

chiar

de către adver-

sarii noştri, care se dic conservatori, care pol să fie con-

servatori— dar

ar face

bine

să nu mai aibă dou

nume,

“căci dou& nume încurcă şi în viața publică ca şi in cea,
privată şi este foarte râu să te chemi în dou feluri,
după împrejurări, — dacă chiar ei recunosc că guvernul,

Senatul,

Camera

suni

conservatoare,

absolut

de ce să mai r&spund d-lui Ilariu Isvoranu,
Aurelian, dacă suntem sati nu conservatori.
De

alt-fel, d-lor,: d..

Aurelian

a făcut,

n'am

nici d-lui
|

în această

pri-

vință, mi se pare, o greşală la care nu mă aşteptam
de
la d-sa. Vorbind de colegul meti de la justiție, dicea:
ce
caută d. Dissescu intrun minister conservator? D-sa
]
ştie că a fost junimist, şi dacă din junimist s'a
făcut
conservator, după cum ovreiul botezat nu se poale
face

avhiereii,ci trebue să aştepte până la a doua genera
ţiune,

toi aşa un
veni

junimist, devenit

ministru

întrun

cu câte-va minute

minister

conservator,

conservator,

inainte, dicea

nu poate deDar

că acest guvern

tot d-sa,

nu re-

presintă partidul conservator, căci o altă ramură
a acestui !

partid, junimiştii, sunt afară din guvern.
Apoi, d-lor, dacă acest echivoc incurcă

|
chiar pe d.

Aurelian, de sigur că trebue să aibă rădăcini adânci
; căci:

ori junimiştii sunt o altă fracțiune a partidului
conservator, identică cu conservatorii cel-alți, şi atunci
nu se
poale numi un junimist devenit conservator evrei
botezat ;
ori este o deosebire grozavă între o fracțiune şi alta,
şi
atunci rog -pe d. Aurelian să nu mai întrebe de ce
gu- .
vernulse compune numai dintr'o nuanţă.
Asta este nenorocirea situaţiilor nelămurite ; încurcă şi
pe
d. Aurelian, care în aceeaşidi aci spune că junimiştii
şi conservatorii sunt tot una, aci spune că sunt religii deoseb
ite.
Dar,

pentru

d. Dissescu,

liniştea d-lui Aurelian,

ţii să “i spuu,

liberal de opt ani.
D.

D.

ministru

ministru

de Justiție,

IV,

|

C. Disescu:

Am

fost eliminat.

al cultelor și înstrucțiunei publice, Take

Ionescu : Aţi tost eliminat?
Discursuri,

că

colegul mei de la justiţie, a părăsit partidul
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D. ministru de justiție, C. Dissescu: dat afară!

Take
D. ministru al cultelor și înstrucțiunei publice,
|
Ionescu: Atâţ mai bine. (Ilaritate).
parte
D. Dissescu de vre-o şease ani şi mai bine făcea
r. Această,
din clubul junimist, dar şi din clubul conservato

rile, păsituaţiune, de a face parte din amândouă clubu
princicât
rea aşa de normală multor conservatori, în
gonit
pele Ştirbei, despre care se dicea adineauri că "l-am
amân
din
parte
fâcea
luni
din alegeri, până acum două
două cluburile.
şi
Voiii adăoga chiar, că d. Dissescu, de și făcea parte

a
ae

e

din

clubul

totuşi,

constituţional,

câte ori în po-

de

ori

cât conlitică conservatorii ati avut o altă atitudine de
ţi aaduce
VE
rii.
rvato
stituționalii, d-sa a lucrat cu conse
parcătre
de
minte de campania făcută în ţară la 1896
alieze
se
tidul conservator, campanie la care n'a voit să
constituționalii,

şi

cu

tote acestea

d.

Dissescu

a fâcut

m pei

re

re

em

em

mie

e

'şi aducă
campanie alături cu noi. D. Aurelian trebue să
, cam
d-sale
lui
bine aminte, căci poate chiar crearea grupu
poanii
atunci şi cu ocasia acelei agitaţiuni, acelei camp
litice, sa întâmplat.
Cât despre d. doctor

|
Istrati,

d. Aurelian

un

savant,

care. de trei ani şi mai

iarăşi dice:

n guvern
d-sa nu & om politic şi nare ce căula întru
politic ?
conservator. Dar de ce d. dr. Istrati nu e om
De

ce un profesor,

r, care n'a
hine este înscris in clubul politic conservato
a luat parte
care
lipsit de la nici o intrunire politică,
nu e om poJa campania dusă de presa politică, de ce
minister conJitic si de ce să nu poată fi membru întrun
p.
price
să
caul
servator2! Nu pricep şi nu
la 1895.
Apoi, d. Aurelian nu ştie că în partidul d-sale,
fi ştiivd
o
2 debutatca ministru un tinăr care probabil
multă

cârte,

dar: nu este

incă recunoscut ca savant, care

ese un
nu ţinuse un cuvânt politic în viața sa, nu scris
a fost
ea
acest
articol politic în viața sa, şi cu toate
să-i
ni
nime
ministru al pastidului naţionalliberal, fără ca
a
de
dreptul
tăgăduiască— "i-o fi tăgăduit capacitatea—
fi ministru? 1) :
Dar d. Spiru Haret,

până

în momentul

de a fi minis-

ne pode instrucţiune, cine 7] a vezut în veri-o acţiu
tru
a
lucrările publice.
1. Alusiela D-l I. 1. C. Brătianu fost ministru: la
.
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litică? In care judeţ s'a ştiut că este
un om politic cu
numele de Spiru Haret? “Afară de
faptul că a fost secretar general al ministerului de inst
rucție, dupe cum Şi
d. dr. Istrati a

fost ceva mai mult, inspector gene
ral al
învelămentului superior, în colo nimi
c, poliliceşte vorbind,

nu era în d. Spiru Haret; aşa în
cât sunt convins că
dacă v'aţi fi dus la un comitet libe
ral din provincie şi
aţi fi întrebat: Spiru Haret este
om politic ? Re&spunsul ar fi fost de sigur: nu. Cu totul
alta era sitnaţiunea
d-lui de. Istrati. Puteţi tăgădui meri
tele unui ministru,
dupe ce'l veţi vedea la muncă : aceasta
este treaba d-voastră
de oposanți? Dar nu aveli dreptul
să tăgăduiți că nu e om
politic şi că nu putea să fie ministru
în partidul conservator.
Cât pentru d. Fleva, d-sa vă va
respunde singur. Cred
că nu veţi perde nimic așteptând.
(Ilaritate).
Odată lămuriţi d-lor senatori, asup
ra cestiunei persoanelor din guvern şi a guvernului,
de este conservator sati
nu, €eii aşi vrea să ne lâmurim
într” cestiune de ordine
mai înaltă.
Ceea-ce face ca un guvern să fie
omogen, este unitatea de direcţiune. Ceea-ce face
ca un guvern să fie
conservator, este linia lui de purt
are atât în cele legislative cât şi în cele administrative.
E bine, nu am vedut
ca criticele d-voastre să fi fost
îndreptate, în sensul că
avem 0 administraţie demagogică
sai că presinlăm legi
incompatibile cu ideile conserva
toare. Din contră, aţi
vedut, că am debutat în aceste
puţine dile cu o lege
asupra gendarmeriei. Ru Ştii
că gendarmeria mu este
nici conservatoare,

nici liberală, dar în tot casu
l nu
ne puteți acusa că a întări
gendarmeria nu este operă
conservatoare.

Aveţi programul nostru de la
laşi. Ei bine, care este
principiul, care este ideia, care
este reforma care ar îi
în. contradicţie cu, credinţele cons
ervatoare? Care e tendința, care e sufletul din acest
program, care să nu fie
conservator, care să nu fie în
acord cu principiile conservatoare profesate “de acest
partid, de când el are cinstea să. se afirme în toată
tara, când la guvern, când în
oposiţiune, în tol-d'a-una însă
în conglăsuire cu dorințele ţărei. (Aplause).
|
Când, d-lor senatori, Veţi vedea
în purtarea Noastră,
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noastre, apucături
in proectele noastre de legi, în faptele
drept să vE intrebați
neconservatoare, atunci veți fi în
atunci veţi fi în
dacă aveţi un guvern conservator, şi
dacă nul veţi
drept d-voastră să şi desfaceţi guvernul
“găsi destul de conservator.
“Trec la o altă ordine

de

idei, şi nu

mă

voii

ocupa

amintesc d-lui Aurede ce a cădut d. Sturdza; voii să
să ştie de ce a cădut
lian numai un fapt: dacă d-sa vrea
cele ce a zis în Cameră
d. Sturdza, să bine-voiască a citi
itate). Nu are de
d. Vasile Lascăr, d. Costinescu. (lar
Drapelul până în
câț să recitească colecţiunea diarului
diua

din urmă

a căderei

d-lui Sturdza.

(lariiate).

căruia d. Aurelian
Fii inteleg că este un lucru asupra
obstrucţionism din
nu este bine desluşit, este lupta de
lian, de şi în

[EI
[iti
fLI
ţi
.

ei o imam

1

e
a
ie
ez me e mi

ee

e

-

d. Aure
ultimele timpuri. Este adevărat;
ament atunci, sa abBucureşti, s'a absentat de la Parl
yde a anunţat prinsentat aşa de regulat în câl d. Pherek
Glaritate), un cuvânt,
i”o circulară oficială că a dispărul

pentru colegi de ai
recunosc, nepoliticos, necuviincios
noştri din Parlament.
din Cameră, în
Dacă d. Aurelian fisiceşte a dispărut
audi cele dise atunci,
acele lupte, d-sa dacă nu a putul
acele ce s'au discutai,
ca om politic, de sigur, că a citit
Drapelul, care era
că le-a citit măcar în diarul d-sale
rile unora din amicii
in mijlocul luptei şi publica discursu
re d-sa şi noi şi cari
d-sale, cari stătea pe hotarul dint
d-lui Aurelian. (Ilanu înţelegea tocmai bine atitudinea
ritate).

din această litePot aşa putea d. Aurelian să afle
de care a vorbit la
ratură, ce însemnează, asguduitura»
|
laşi d. prim-ministru.
întito situaţie intole“Guvernul d-lui Sturdza era deja
Camera de la Budarabilă, când a venit discuţiunea din
a fost 'sguduitura
Pesta cu toate urmările ei. Aceasta
care "l-a r&sturnai.
Sturdza nu mai putea
'Țoți ştiam de multă vreme că d.
comunale din Bucureşti
să dăinuiască ; casarea alegerilor
d-sa că numai poate
av fi trebuit săl facă să vadă şi pe
prim-ministra a spus
să stea la guvern, şi de acea d.
e vreme.
la laşi că d. Sturdza a cădut pest
Noembre, şi atunci
Inţradevăr, trebuia să cadă de la

-

.

21

nu Sar mai fi vorbit de acea sguduilură, care nu are.
nimic de a face cu fatalitatea, şi discuţiunile de la BudaPesta n'ar mai fi provocat acea indignare generală din
țară, indignare de care vă vorbea d. Maiorescu, şi a cărei
urmare fatală și inevitabilă cra, caderea d-lui Sturdza de
Ja guvern. Aşa dar, mi se pare că putem să fim toţi
luminaţi;. țara știe pentru ce a căzut d. Sturdza; d. Aurelian, care nu prea ştie, am credința că, dacă 'şi va
reciti aceasta literatură, va şti ca şi noi toţi, şi putem
să închidem acest capitol.
De alt-fel cam înţeleg pe d. Aurelian. D-sa sa distins |
în toată campania contra d-lui Sturdza, prin tendinţa de
a nu

rupe

nici măcar

în aparență

cu gruparea

care re-

cunoştea pe d. Sturdza drept şef. In toate discuţiunile
din Cameră, în cari atacati cu violență d-nii cari se numeau «drapelişti», cel care vorbea cu mai multă dulceaţă era d. Aurelian. Poate că, acum, d. Aurelian, ca
om politic, crede că a venit momentul de a se reface
unirea iuluror liberalilor-naţionali şi, în această dorință,
cra firesc să vorbească cum a vorbit, dar tot aşa de

firesc e să răspundem şi noi, cum am r&spuns, şi să
trimetem pe d. Aurelian, nu la 0 repeţive a celor ce am
zis deja, ci la o recitire a celor ce ai spus amicii sei
cei mai de aproape.
Acum, d-lor, trec la cestiunea ardetoare, trec la cestiunea. alegerilor, care a fost alinsă- şi de unul şi de
altul.
D. Maiorescu a fost foarte abil, ca în toate cuvintările sale, — şi am învăţat să cunosc acsastă abilitate de
multă vreme, din prima oară când am avut ocasiunea

să lupt
Dar
dacă "1
rile si
D-sa
Sa

cu d-sa într'o afacere judiciară.
omul e acelaşi, modul de gândire e acelaşi și,
ascultați ine, inţelegeți cum zideşte d-sa jucruvedi că, în realitate nu stă pe mare lucru.
afirmă un aforism: îi primeşti atorismul acesta,

isprăvit;

din deducţiune

in

deducţiune,

din

cință în 'consecință, zideşte o clădire aşa

de

în

Dacă

cât

r&mâi

înmărmurit

şi te dai

bătut.

conse-

puternică,
însă,

îi

examinezi aforismul, dacă "1 tai de la început, atunci
„Vezi că tot restul a fost de geaba şi nu mai rămâne

nimic.
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Care a fost aforismul d-lor? Iată-l:
«Oposiţiunea se poate alia cu ori-cine în alegeri; un
partid, la guvern nu se poale alia cu. adversarii sti holăriți».
De

acest aforism?

|

Pentru ce, într'o luptă electorală, partidul care nu e
la putere se poate alia cu ori-cine, şi partidul -de la guvern nu se poate alia cu nimeni? A căutat d. Maiorescu
să ne dea un rezon; se poate alia oposiţia, căci, a doua
zi, după alegeri, cade ori-ce urmă a cartelului, fie-care

iși reia rolul lui; nu se poate

vern,

pentru

alia

că... d. Maiorescu

nu

vorba.

de

partidul

a spus

de

la gu-

pentru

ce.

Dar, cine poate spune că continuă şi a doua zi cartelurile făcute pentru alegeri, intre partidul de la guvern şi oposiţie? Cartelurile făcute pentru alegeri, toate
aceste carteluri încetează a doua zi după alegeri. Ori-ce
cartel pur electoral, când merge mai departe de cât alegerile, devine alianţă; atunci nu mai este vorba de cartel electoral,

atunci

este

alt-ceva,

de

schim-

bare de partid din partea aliaţilor şi, slavă-Domnului,
că dacă vom lua grupările noastre politice şi vom căuta
“partisanii cari n'au fost în alte grupări, am putea aproape
să desființăm viaţa politică a României moderne. Aşa se
petrec lucsurile şi acum, şi aşa sati petrecul in tot.
o
d'a-una.
Ai însă ceva Caracteristic alegerile de la 1899, şi
această parte caracteristică se datoreşte tocmai amicilor
iar nu nouă.
d-lui Maiorescu,
in
că,
Ce a fost caracteristic în aceste alegeri, este
alianța lor cu partidul de la guvern, diferitele oposițiuni n'a avut aceeaşi atitudine în toată ţara ŞI ai vaviat după localităţi.
Aţi văzut, de exemplu, pe aiurea pe junimişti aliați
cu conservatorii contra liberalilor, în alte pârţi pe liherali

aliaţi cu junimiştii

în contra

conservatorilor,

sati

.

pa

pe conservatori aliaţi cu liberalii în contra junimiştilor ;
ați văzut în fie-care localitate aliante deosebite, după nevoile localităței. Evident că o ast-fel de stare de lucruri
crează aşa anomalii, în cât "mi era uşor adineaura să
zic că, dacă d. Isvoranu s'a plâns de modul cum s'a
făcut alegerile, rog să-i răspundă d. Porumbaru şi ju!

ri, cât mei

unde
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nimiştii de-la Cameră, cari Sai aliat cu noi contra Iiberalilor, la Mehedinţi; dacă s'au plâns junimiştii, rog
să r&spundă junimiştii din alte judele, cari s'au ales cu
noi în contra liberalilor; iar dacă se plâng liberalii,
rog să respundă liberalii cari s'au aliat cu noi în contra altor grupuri din oposiţie.
D-lor, este aceasta un răspuns la acusările de ingerinte electorale ?
livident

că nu;

aceasta,

însă,

dovedeste

un

lucru,

a-

ceasta dovedeşte că, atunci când cartelul electoral se face
pe localităţi, se creează o situațiune complicată, ciudată.
A

cui

este vina,

este

mai

pulin

o

d-lor?

Când s'a compus acest guvern, când, după ce fracliunea cea-altă, zisă conservatoare, care a. spus astăzi că
numeroasă

de cât noi,

a

refusat

oferta

şefului partidului, care le oferea jumătate din guvern,
plus preşedinţia consiliului, am trebuit să luăm sarcina
puterei cu toate greutăţile puterei. (Aplause).
Care a fost sfatul pe care "l-a datd. Carp parlisanilor
.
sei? Le-a spus:
«Aliaţi-v& prin judeţe, în aceste alegeri, saă cu 0posițiunea, saă cu guvernul; faceţi fie-care cum puteți,
numai să răsbiţi la Cameră şi Senat».
Ca grup nu

sa

aliat nici cu

noi,

nici

cu liberalii;

a

lasat această chestie să devieo chestie individuală pentru
lie-care.
La 0 ast-fel de tactică, cum ve inchipuiţi că putem
noi să r&spundem? Dacă aplicam aforismul d-lui Maiorescu, era să fim în situaţiunea aceasta:
Nu ne putem alia de cât cu junimiştii, după d. Maiorescu şi, prin urmare, eram datori să primim toate
condițiunile junimiștilor, ori-cari ar fi fost condiţiunile
lor. Şi această pentiu ce? Pentru că, pentru noi, ar fi
lucru inadmisibil, de şi suntem partisani ai representărei
minorităților, să, ne aliam cu d. Săveanu, dar este admisibil

ca d-lor să se alieze

cu

d. Paladi,

la Berlad,cu

d. Ionel Brătianu, la Gorj.—pentru că ai noştri de la
Rimnicu-Sărat nu se pot alia cu d. Gheorghe Lupescu,
iar d-lor se pot alia cu toţi partisanii d-lui Sturdza. (Aplause). .

94

.

Şi aceste alianţe ale d-lor
o depravare

noastie,

politică.

nu

constitue

Am

notat

alianțele

ca

cuvintul.

Fi bine, dacă sa gândit d. Maiorescu la efectul real
pe care ?] poate produce asupra spiritului public, exem-

plul de a se vedea mână în mână, dinaintea urmei electorale, oamenii cari se atacaseră în ajun pe cestiuni grai,

credeți-mă& că efectul e acelaş, fie că a vădut la Bârlad
pe junimişti alături cu d. Palladi, fie că a vedutla Focpe conservatori

şani

cu d.
alături

Sâveanu;

credeți-me

că, în spiritul mulţimei, nu se pot irage asemenea demarcaţiuni fine,. ca săpăturile tăiate cu briceagul, că
unul este în oposiţie şi altul se află la guvern.
! [ii d-lor,
_“FPoată clădirea d-voastre este zidită pe nisip
nu

m€

plâng

au

carteluri,

aceste

prin

că,

patruns

în

Cameră câți-va liberali, eu mă plâng că nau pătruns
mai mulți, şi, fiind-că d. Maiorescu îmi face onoarea
să'mi dică că am fost marele elector, îi pot afirma că,
_de şi nu am fost elector, dar părlicica mea de influentă.
politică, în partidul din care fac parte şi de care am
avut-o,—şi

vrea să aibă detalii,

d. Maiorescu

dacă

i le

"pot da,—această influență am exercitat-o cu succes ca
“să pătrundă în Parlament adversari de diferite nuante.
făcut, une-ori,

Am

cu comitetele locale,

chiar sforțări

cari ştiţi bine ce greii dai locurile lor adversarilor
litici.
D. Maiorescu a luat un: exemplu, care mă privea
sonal; îl primesc. Mai întâiii o afirmare: a dis că
la Craiova, aşi fi: propus principelui Barbu Știrbei
se aleagă. în or-care alt judeţ, afară de Craiova.
Nu

absolut meexaci.

Barbu

“cu principele

irea ministerului

am

vorbit

nici direct,

Ştirbei, încă dinainte

Cantacuzino,

înainte

nici

po-

penei,
să
Esle

indirect

de constitu-

de plecarea

prin-

cipelui Ştirbei în străinatate, a fost ultima mea conversaţiune politică cu d-sa. De atunci nu am avui norocul

să ne întâlnim.

Va

să dică,

este absolut

neexactă

afir-

maţiunea, d-lui Maiorescu.
Alt-ceva am făcut. Amicii noştrii din Craiova se învoiseră să acorde junimiştilor din localitate patru locuri
din

44

în alegerile

acestea,

şi mai

consultat, —cum

nu

putea să m& consulte ca preşedinte al clubului din Cra-

iova,—şi

am

dat consimţimântul

mei la această

învoire.

23
Această învoială însă a fost respinsă de către junimiştii
din Craiova, şi atunci s'a făcut numai din conservatori,
numai din parlisani ai partidului de la guvern. Neapărat,
dar, că partisanii noştri ai luptat pentru reuşita candidaţilor Jor, căci ar fi fost şi răi, şi necinstit ca să nu
lupte

pentru partisanii

noştri.

NE

Cât pentru mine personal, aţi dis că am stat la Craiova pe când era balotaj la Gorj. Nu am stat de cât o
di în Craiova, unde eram candidat, și nu m'am dusnici
la primărie, nu m'am dus în casa nimânui, de şi candidaţii miniştri de altă-dată dăduseră exemplul de a sta
toată diua în sala de vot, când erai candidați la Craiova. Acesta este purul adevăr.
Prin: urmare,

acusaţiunea că noi am urmărit,
am gonit,

am vrut să desființăm pe conservatorii istorici, în folosul
conservatorilor neistorici, nu numai că nu e dreaptă,
dar m6 uimesce. Această acusare îmi amintesce o conversaţiune pe care am avut'ocu un junimist însemnat,—
al cărui nume politeța mă obligă să nul spun, dacă voeşte singur să

se numească,

poate

să o facă. Era

acum

trei ani, după căderea ministerului Lascar Catargi,şi un
junimist însemnat venise să'mi spună că fac foarte rea
politică, că vremea conservatorilor a trecutşi că în viitoarea

guvernare

junimistă

ni se

păstrează

două

locuri,

unul mie şi unul repausatului Alexandru Lahovari. Am
rEspuns: să se păstreze numai unul, şi am adaus că

sunt

contins

punsul
Nu

că atunci

când va vorbi

cu Lahovari, r&s-

va fi: să nu se păstreze nici unul.
"mi

trebue

nici un

loc;

nu

vreai

nici un loc. Nu

am de cât o linie politică. Partidul conservator m'a
primit în braţele lui cu atâta căldură şi încredere, în
cât toată viaţa mea "i-o datoresc fidelă şi devotată. (Aplause prelungite).
Cu aceeaşi ocasiune, când mi-se oferea locul pe care
nu-l vream, pe care nu-l vream şi pe care nu-l voii
vrea, ţii să se ia act, cu aceeaşi ocasiune spuneam că
voii sta fidel acelui şef de partid care acum, după cea murit,
e ridicaț

în ceruri,

fusiunea (aplause),
multe

ori cu

dar

căruia

cât a

trăit i-sa

refusat

pe care o cerea cu toată inima şi de

lacrămi

în ochi,

fiind-că acesta

era visul

lui: să reintregească partidul conservator. Acel şef, care

„26
nu

este intre

mai

noi,

|
spunem

âcum

că | recunoascem

cu toţii, dar cât a trăit a fost amărât. 'Tot aşa nu pot
să uit câ de un alt şef acum când a murit se spune
mult bine, dar nu am vădut la statua lui contribuţiuni de

aiurea, de cât din marea familie conservatoare. (Aplause).
Vorbesc de statua lui Lahovari, mă iertaţi, căci şi el

stă alături de Catargi. La Lahovari nam vedui listă de
contribuțiune.
D. M. Germani: ME ertaţi am contribuit eu.
D. mânistru al cultelor și înstrucțiunei publice, Tale
Ionescu: Da, dar d-ta personal.
D. M. Germani: De aceea nu trebue să alirmati în
mod absolut.
D. mânistru al cultelor și instrucțiunei publice, Take
Ionescu : Cu aceeaşi ocasiune, în aceeaşi convorbire mi-se
spunea că unul din cusururile partidului conservator
celui vechii, — de şi ei cred că e numai ubul, şi voii

“spune

pentru

adi ni-se
combaiem'

ce—este

găseşte

că e un partid

de coconaşi

şi

cusur, nous, că noi am fi partid care

pe cei ce, bine-răii,

se numesc coconaşi, adică

pe acei cari pretind la influenţă politică prin
Fu, d-lor, nu tăgăduesc legitimitatea unei
influențe; eii recunosc că e un mare capital,
istoric pentru o persoană şi pentru un partid.

tradiţiune.
ast-fel de
un nume
Dar, dacă

în ochii d-voastre acesta e cusurul: că conservatorii ţin
la coconaşi, atunci nu ne mai acusaţi că am făcut goană
numelor istorice, mai ales când vedeți, slavă-Domnului,

că nu prea văd coconaşi pe
Văd oameni cari ai nume
nume istorice, dar nu văd
inventaţi, — cari fără muncă
că ar avea

nume

istorice.

această bancă ministerială.
istorice şi alții cari nu ai
coconaşi, — adică coconaşii
să fi ajuns aci, numai pentru
Ne

D-lor senatori, atacul despre alegeri al d-lui Maiorescu
ascunde în realitate alt-ceva, şi acest alt-ceva este vechii :
este dorința unei părţi din conservatori, pe cari încă
o-dată “i-aşi ruga să nu mai poarte dou& nume, căci
aceasta. produce încurcătură, de a desființa vechea organisațiune a partidului şi de a o înlocui prin alta. Acesta
este un proces vechiii, început pe la 1881. Imi veţi dice
că la 1881 eram student şi n'am dreptul să scii ce sa
petrecut, dar sciă din prefața discursurilor d-lui Maio-

rescu ce sa petrecut. La 1881 s'a făcut propunere partidului conservator ca să delege tei membri în ministerul lui lon Brătianu, ca să lie toate partidele la un
loc la proclamarea Regatului. Junimiştii cereau să se
primească propunerea, cei-alți ai respinso. Onoare conservatorilor cari ati respins această propun! ere
— citez
pe d. general Manu, [.. Catargi şi alții; onoare lor care
aii respins această propunere, căci viaţa politică şi parlamentară

a României ar fi murit

de la 1881!

(Aplause).

Da, d-lor, la împrejurările cele mari trebue să fie
cele două partide de acord, dar nu compunând ministere
comune. Pot fi două partide. de acord; cum? Oposiţiu- guvernului.

Așa

se

petrec

lu-

luţionalul,

că sa

făcut

fusiune

complectă,

dar

această

fusiune nu s'a isprăvit nici pâbă astăzi. Credeţi că se
va isprăvi vre-odată? Eu care tot-d'a-una am fost partisan

al acestei

fusiuni—
nu

veţi nega aceast
— stati
a

pe

gânduri. Apoi credeţi d-voascătră
este posibil să se
ţină pe loc viața unui partid şi a unei ţări cu acest
echivoc continui: suntem şi nu suntem: suntem în partidul conservator, dar avem şi partid aparte; suntem un
corp cu voi, dar avem şi corpul nostru deosebit; recunoaştem pe Lascar Catargi drept şef, dar avem şi şeful
nostru deosebit? (Aplause). Nu este aceasta echivoc?
Este posibilă o viaţă politică sănătoasă cu un asemenea
echivoc?
Vin la Adresă. Ce zice d. Maiorescu? Votăm şi noi
Adresa, pentru că suntem conservatori, dar combatem
acest guvern. Conclusia logică şi înţeleasă rar fi să votaţi Adresa; conclusia legală, leală, ar fi vot de lam.
căci dacă guvernul a făcut cele ce spuneţi că a făcut,
merită

nu

unul,

dar zece

neted, ar fi lămurit.
votaţi

Adresa,

Dar

şi aşteptaţi

voturi

nu,

de blam.

acum
toamna,

Aceasta

ar fi

la Iunie d-voastră
căci

se

poate

în-

A

săi

RR

concursul

RA

dând

mpa

nea

crurile în Statele cu partide politice.
Și de atunci o mulțime de neinţelegeri: aci unire,
aci neunire; nici odată o situaţiune lămurită.
La 1891, când am intrat şi ei pentru întâia oară în
partidul și în ministerul conservator, am crezut toți că
se isprăvise cu această vecinică nelămurire.
Ve aduceţi aminte de declaraţia publicată în Consa-

“
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templa ea până la toamnă să
fatalitatea să lucreze pentru
dificultăţi şi atunci, de va fi
tul oposiţiei pentru a ne da

fie seceta şi mai grozavă,
a ne creea şi mai multe
aşa, -să vă asociaţi cu resvot de blam. Credeţi-mă,
slăbirămă-

d-lor, cu toată capacitatea d-voastră, recunoscută,
ciunea d-voastră aceasta, a fost tot-d'a-una şi va

nea:

nici odată pe de-a întregul, nici odată lămurit, tot-

Va-una echivoc. (Aplause).
Şi acum, d-lor, că sa răfuit

daţi voie să examinez
sunt

pietrele

cu

marele

“
sâni

elector,

cari

vedem

cele ce aţi zis şi să

cari aveţi. de gând să ne resturmați.

NE
Îi
Mr
0

Am notat aci «grozavele ingerinţe electorale». Mai
înteiii, d-lor, din 30 de judeţe aţi ales numai 3. De ce
3 din 302 De ce? Adică în cele-alte judeţe ai fost alegeri libere ? Apoi dacă în 27 de județe ai fost alegeri
libere, care trebue să fie .conclusiunea ? Acest guvern nu

i

este vinovat,

E

aceştia

nu

pot fi aşa licăloşi în trei județe şi sfinți în 27; nu

ai

putut

x

căci în

sfirşit,

oamenii

d-lor,

îi faţă de liberalii-naţionali,

pe cari.

i-ai

>>

|

combă-

tut în 27 de judete, aşa de sfinți, şi ticăloşi aşa cum
îi descrieţi d-voastră, numai când vai combătut pe
d-voastră în cele trei județe!

Nu

i
-

i,

vedeți

că nu

se

|

(Aplause).

potriveşte?

Şi ce

grozăvii

ali

i

spus? Că sa numit la Huşi notar la o comună rurală,
un om care fusese condamnat la o lună închisoare! Nu

pot verifica faptul, d; ministra de interne ve va L6spunde, dar în sfirşit, asta a fost violența marelui elector al d-voastre, s'a numit un notar câre Însese con-

_damnat la închisoare? Ce, trăim de
Nam mai văzut alegeri în ţara asta,

eri, de alaltăeri?
nu scim ce suni

ingerinţele? Văzut-aţi. d-voastră vre-o oposiţiune plângendu-se de ingerințe ca aceasta, că intro comună ruvală sa numit un notar condamnat? Apoi dacă ar deschide sacul liberalii-nationali ca, să ne atace, credeţi că
ar vorbi

,

j

de asemenea

lucruri?

Apoi

când

noi

am

ata-

cat pe liberali că ne-au sugrumat în alegeri, căci ioate
oposiţiunile aii atacat toate guvernele pentru ingerinţe
„în alegeri, apoi cu-un notar dintro comună rurală am
venit noi ca să le arătăni ingerinţele?. Şi încă, a adus
d. Maiorescu, probabil că d. ministru de interne n'a cunoscut acest fapt, căci era în voiaj, dar fiind-că "l-a cu-

!
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noscut d. Neniţescu, acela care a scris despre representarea minorităţilor, a trebuit să ”l cunosc şi eu. Va să
zică, de la acest mititel fapt, aţi găsit mijlocul ami
deschide r&sboiii mie, căci, după d-voastră, nu pricep
pentru ce a trebuit să sciii ei de la d. Neniţescu, prin
urmare, eit am pus la cale pe d-nii de la Huşi ca să
poală să sdrobească pe d. Teleman în acel judeţ. Și
aşa de grozave aii fost operațiunile la Huşi în cât din
trei locuri de senatori, două sunt ocupate„de amici de
ai d-voastră.

In cât priveşte Rimnicul-Sărat, disculiunea o să fie
mai interesantă la Cameră, unde d. Grădişteanu va putea să respundă singur, şi unde după cât mi se spune,
discuțiunea va avea cu totul o altă întorsătură. Dar,
fiind-că se vorbeşte de marele elector, vă voiti spune. şi
ei un detaliii, vedeți cum mă forţaţi să vorbesc de lucruti de care n'şi [i voit să vorbesc, fiind-că un om
trebue să facă ca faptele să vorbească de el iar nu
densul, şi v& mărturisesc că dacă nu v'aţi fi adresat
atât de personal, ași fi tăcut.
In cursul 'campaniei electorale de la Rimnicul-Sărat,
în mai multe rinduri toţi am intervenit pe lângă conservatorii din Rimniculi-Sărat şi "i-am rugat să facă cartel cu junimiştii din localitate, şi d. Ionel Grădisteanu
a oferit junimiştilor trei locuri din şeapte. După ce
însă ai refusat şi s'a făcut cartel cu liberalii —şi o zic
oare-cum
ceea

ce

spre
am

rușinarea

făcut

eii

mea,

personal

căci
în

nu
mai

era tocmai corect
multe

rînduri,—

iar am intervenit la d. lonel Grădişteanu, întrun sens
cu totul altul de cât acela despre care vorbeaţi d-voastră,
și din fericire a r&mas şi dovadă scrisă despre lucrul
acesta, în cât nu se poate tăgădui. li, ce sa făcut
acolo? Se zice că sa parcat alegătorii..
Aşi voi să mi se spună dacă sa făcut. vre-o alegere
în ţară despre care candidaţii căduţi: nai dat depeşe
că alegătorii ai fost parcaţi. Aceasta este de stil. Şi
răposatul Bobeica, care era un om de spirit, dicea în
tot-d'auua în privinţa alegerilor: «ei mă duc la vot cu
două depeşi la mine: una dacă reuşesc, şi în care dic:
cu toate ingerinţele administraţiunei candidatul opoziţiei,
etc. Alta dacă cad, şi în care dic: alegătorii ati fost
,
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parcaţi, conduşi la vot de către sub-prefecţi, primari,
ete.» (llaritate).
Se vede că d. Maiorescu n'a fost nică odată nici măcar
mic elector, când vorbesce cu aşa foc de parcarea alegătorilor; dar acestea sunt pâinea de toate dilele, în
materie de proteste de alegeri. (Ilaritate), Şi cum între
d-voastră sunt mulţi cari au făcut şi au suferit alegeri,
după întâmplări, îi tog să spună dacă a fost vre-o dată

alegere,
spună

ori

câi de

că sai

D. A.

Germani:
de

ministru

liniştită,

parcat

in

care

cel

cădut

să nu

alegătorii.

Eu n'am

protestat, şi fac apel la d.
informeze

să vă

domenii

despre

aceasta.

.

D. ministru al cultelor și instrucțiunei' publice, Take
Ionescu: A protestat d. Maiorescu ati, şi cred că a
vorbit în numele d-voastră al tutulor.
D. MI. Germani: Aţi vorbit de depeși, şi ei nu am
iscălit nici o depeşe.
|
publice, Take
înstrucțiunei
și
cultelor
al
ministru
D.
Inţelegeli
altul.
un
sai
Fridman
d.
Ionescu: A iscălit'o
iscălitură.
bine că.nu pot să sciui pe din afară fie-care
D. Dl. Germani: Aţi vorbit de cei căduţi; ori, între
cei căduti eram şi eu, şi cu toate acestea nu am iscălit
depeşa.
Ă

D. ministru al cultelor

și instruețiunei publice,

Take

Ionescu: Acesta e necontestat, un act de cavalerism din
partea d-voastră; dar nu aţi cădut singur, aii fost şi
alţii cari au cădut, şi aceia au iscălit depeşa.
Sciţi

că

d. prim- ministru

Rimnicul-Sărat,

şi

scili „că

mai

dat o telegramă deschisă
să facă a se respecta

multe

a primit

din

în ajunul alegerilor,

prefectului,

libertatea

depeşi

a

prin care l invita

alegerilor,

aşa în cât să

nu se mai dea loc la plângeri, în privința modului cum
Sa fâcul alegerile.
D. JI. Germană : Sciu aceasta,
prefectul -cu acea telegramă.
Acela e un funcţionar vechii.

şi mai

sciu

(Ilaritate).

ce a facut

D. ministru al cultelor și înstrucțiunei publice, Ti che
Ionescu : Eă, d-lor, aşi dori mult, pentru vremurile când
d. Maiorescu va fi mare sau mic elector, să bine-voiască,
de mă voii plânge la d-sa, să dea o depeşe deschisă
prefectului în ajunul alegerei colegiului meu, în care
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să 1 invite ca să se poarte ast-fel în cât să nu se dea
loc la plângeri.
D. WM. Germani: Ştiu şi legenda că am fost susținut
de administraţiune.
D. ministru al cultelor și instrucțiunei publice, Take.
Ionescu : N'am dis aceasta, căci nu aţi fost în cantel
cu noj.
D. Dl. Germani: Eraţi în dreptul d-voastre.
D. ministru. al cultelor și înstrucţiunei publice, Tale
Jonescu: Eram în adevăr în dreptul nostru atunci când
spuneţi că la Rimnicul-Sărat sau făcut ingerințe, suntem în drepi şi noi să spunemcă d. ministuu de interne

a depeşat prefectului cum
unui

nu

sa telegrafiat

nici

odată

|

prefect.

D. Dl. Germani: Fii nu pot să contest că ministrul
de interne n'ar fi depeşat prefectului; acolo însă, nu s'a
vădut acea depeşă, o afivm pe onoare, eram în localitate.

D. ministru al cultelor și înstrucțiunei publice,

'Take

Jonescu : “Trecem acum la Gorj.
La Gorj nu s'aii ales conservatori de cât la Senat.
toţi representanţii de la Cameră sunt oposanţi, şi cu
toate acestea ni se spune că ororile guvernului şi ingerințele cele mai mari sau făcut la Gorj. Apoi dacă la
Gorj, unde Sai

ales oposanli,

guvernul

ce ivebuesă fi fost acolo unde am
d-voastre, (laritate), $şi unde nu s'a
Ce trebue să fi fost: la Buzău, unde
d. Anton Carp? (Ilaritate). Ce trebue
(ilaritate), unde

a cădut

făcut. orori,

d. Mârzescu?

Şi d-voastre, în faţa unei
Adresa, şi ne lăsaţi

a

fost în cartel cu
ales nici un liberal?
nu sa ales de cât
să îi fost la Iaşi

pe aceste

ast-fel de situaliuni,

votaţi

bănci 2!

Foarte curioasă procedare!

Ce a fost.la Gorj?

Sa dus directorul cultelor să voteze, şi directorul cultelor a făcut presiuni asupra preoţilor ŞI învăţătorilor,
aşa de grozave, în cât s'a ales candidatul oposant, d.
Dincă Schileru. (laritate).
A fost la Gorj un inspector administrativ, fratele meii;
dacă aţi dat depeşi in cari vaţi plâns de ingerințele
prefectului, pe cine trebuia să trimită în localitate d.
ministru de interne, dacă nu pe un inspector adminis-
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trativ? Dar despre aceasta vă va
câci

nistru,

eu

nu

pot să mă

prim-mi-

d.

răspunde

ocup de un funcționar care

este atât de aproape de mine.
D. Maiorescu spune că a fost d. Crăsnaru cu mine la
Craiova.

plăcut
nu am
direct
iorescu
faţă la

Vă

afirm

că

am

fost singur

în

tren,

foarte dis-

lucru, dar aşa este; ducendu-mă la Craiova nici
trecut prin Bucureşti, de la Ploeşti am plecat
cu tren expres la Craiova. A mai afirmat d. Macă d. Crăsnaru “i-ar fi spus ceva; ei n'am fost
această conversaţie; d.. Crăsnaru are cuvintul;

ce pot să spun

lucru

este, că mi se pare un

foarte ciu-

dat, că d. Ceăsnaru, hotărit să facă ingerințe în alegeri
în contra candidaților favoriţi ai d-lui Maiorescu, se duce
să comunice aceasta d-lui Maiorescu.
Politeţa, parlamentară îmi impune să nu dai cea mai
mică contradicere d-lui Maiorescu, despre un lucru pe
care eu peisonal nul cunosc.
D.

Crăsnaru

are cuvintul,

ocup cu ale mele şi eii lam

este treaba

ei

d-sale;

me

intrerupt imediat pe d. Ma-

iorescu (icend : nu este exact că a mers d. Crăsnaru cu mine.

Mai departe, tot aşa a fost de răi informat d. Maiorescu
când a afirmat că ei am propus prințului Barbu. Ştirbei
să se aleagă” în ori-ce alt' judeţ atară de Dolj. Absolut
inexact,

nici personal,

nici indirect,

n'am

aceasiă

făcut

propunere, nici nu mam întâlnit cu prinţul Ştirbei, nică
|
n'am comunicat cu prințul Ştirbei,
Ştirbei
prințul
cu
tratat
a
că
drept
e
Coandă
D. Nae
pentru cartelul electoral; d. Coandă mi-a spus că s'a
primit cartelul electoral, iar în urmă, prin d. Boldescu,
mi sa spus că nu se primesce cartelul electoral, — şi
dacă n'ar fi o indiscreţiune, aşi adăoga că un mare per"sonaj junimist a sfătuit pe junimiştii din Craiova ca să
primească, şi cu câte-va ceasuri in urmă, din 0 altă înfluență — nu cercetez — cartelul electoral s'a desființat.
Urma a dovedit că din partea noastră era nu dic generositate, d-lor, dar era r&i când ofeream cartel.
Acum, d-lor, că am lichidat cestiunea alegerilor,

am

fost acusat de alt-ceva de către adversarii noştri din diferite nuanţe.

Aşa,

d-lor,

ni sa

spus

de către

d.

Aure-

lian că Mesagiul e «sec»şi nu vorbeşte de nici una din
cestiunile cari sunt la ordinea dilei.
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Mesagiul

e' scurt,

pentru

un

cuvint

foarte

simplu:

Camera şi Senatul ati fost chemate pentru lucrări grabnice şi mai ales pentru constituirea lor, la toamnă, la
clasicul «a toamnă», vom avea vreme destulă să ne răiuim. Dar vreţi sa ştiţi ideile noastre ? De aceeaa vorbit
primul-ministru în programul s&i de la lași. Şi d. Aurelian, care dice râăi că nu cunoaşte programul nostru,
la discutat şi ales 3—4 rinduri, cele privitoare la puterea partidului conservator, le-a întors în ironie, a torturat chiar cuvinte prin care arătăm cum a venit guvernul acesta la putere, și cum a cădut d. Sturdza.
D. Maiorescu a dat şi o altă, explicaţiune; după d-sa,
d. Sturdza a cădut pentru că nu a putut vola legea
minelor. Şi ei, care am luat parte la căderea d-lui
Sturdza, pricepusem că fusese în contra sa o mişcare generală a tuturor conștiintelor, că această mişcare avuses
e
un râsunet în Parlament și acest răsunet se transfo
r-

mase intro declaraţiune de obstrucţionism, şi acest obstrucționism fusese executat, de oposiţiunea din Parla-

ment; că d. Sturdza pricepuse că nu mai putea
să guvetneze, nu din pricina obstrucționismului, căci,
dacă

prelungea Camerile o lună, puterea noastra Sarfi epuizat,
ci din pricină că nu avea autoritatea morală în lupta
in contra obstrucţionismului.
Dar a cădut d. Sturdza, numai pentru că n'a putut
să aducă la îndeplinire făgăduelile sale, sati că n'a putut
să modifice legea minelor? Legea minelor era una din
multiplele legi la care noi făceam obsirucţionism,
dar
faptul era că aşa de mare era oposiţiunea în ţară,
în
câl se transformase în obstrucționism declarat în Parlament în mod oficial.
De asemenea, d-lor, am fost atacați pentru cestiunea
de la Slatina, şi am fost atacați de d-nii Ilariă Isvoranu
şi Aurelian, punend cestiunea de la Slatina în legătură

cu alegerile. -

|

|

Evenimentul de la Slatina îl va releva colegul meii
de la justiţie. Asupra unui lucru, însă, trebue să vă
atrag atenţiunea.
Nu este exact că ne aflăm în faţa unei cestiuni elec-

torale, ne aflăm

îi ceasul înaintat
Discursuri, 1V.

în faţa unei

şi vremea

alte cestiuni,

scurtă,

v'aşi

ŞI dacă

n'ar

citi discursul
3

-

d-lui Marghiloman

din anuarie

anul

acesta,

în care de-

în alenunţă. alianţa cu socialiștii, făcută de d. Sturdza
întregi,
gerile comunale, discurs în care citează dovedi
dului
parti
al
dis
aşa,
şi vaşi citi, d-lor, şi manifestul,
țărănesc, la alegerile colegiului III.
ul
D. Anton Corp: Aveţi acte, aveţi dovedi că partid
?
liberal a fost amestecat în afacerea de la Slatina

D. ministru al cultelor și înstrucțiunei publice,

Take

upeți,
Ionescu : Nu mvaţi înţeles; însă fiind-că me întrer
să vă răspund.
ile
D-le Carp, n'aţi fost d-voastră miraţi că în aleger
un nudin anul acesta, pentru întâia oară sa presentat
ce,
politi
ele
partid
de
măr însemnat de candidaţi, în afară
gadesor
de
de candidaţi cari aii apărut cu un program
ce să
nizave socială, cu un manifest în care nu ştii de
lucruri
mă minunez mai mult: de puterea de a spune
?
nţări
ameni
face
a
cari nu există, sau de îndrăsneală de
ți
ocupa
v&
Dacă wali citit acest manifest, atunci nu
că, în
de viaţa politică a ţărei şi, dacă nu vaţi mirat
supriatâtea judete, s'au propus candidaţi, cari cereaii
nici
atunci
ei,
a
marea societăței actuale şi răsturnare
i
credet
căci
nu vă puteţi ocupa de evenimentele politice,
partid,
că, ele se resumă numai în discuţiile noastre de
aci şi la Cameră.
e reD-lor, a fost în țara aceasta o adeverată acţiun
cu
acum
volutionară şi duşmănoasă, necunoscută până
vădut
atâta virulență în viaţa noastră politică. Când aţi
de
sute
nind
inteu
alţii,
şi
d-voastre candidaţi ca Ghiulea
la
de
l
mentu
voturi, trebuia să v& daţi seama că eveni
ficinţă
Slatina nu e un lucru sporadic, el e o conse
al unei
rească şi fatală a unei adânci turburări sufleteşti,
ui
fostul
a
alianţ
în
l
isvoru
turburări sufleteşti care îşi are
urmă.
din
ale
guvern cu socialiştii, în alegerile comun
(Aplause).

şelul
Ce? Aţi uitat d-voastre că la Noembre 1898,
c
politi
partid
de
l
rangu
d-voastre de atunci a ridicat la
?
ist
pe aceia cu cari se aliase, pe partidul social
„Aţi uitat că la Ploeşti,

Vaslui,

Iaşi,

Zimnicea,

Galati,

ete,, 'au fost alături pe listă candidaţi socialişti, cu candidati malionali-liberali?
1897,
Aţi uitat că la Craiova aveți un prefect, care în

făcuse un manifest sătenilor prin care îi
chema la marea
revoluţie socială? Aţi uitat că ace] prefect
avea un directo
r

de prefectură,

care

redacta

în cancelaria

universal

şi casa

rurală,

prele

cturei un jurnal anarhist, Revoluţia socială, ale
cărui două

cereri;

sufragiul

erati floar

e la
ureche şi în care îşi bătea joc chiar de sent
imentul de
patrie, spunend că ar fi o nebunie ca pop
oru
să lse bată

contra vrăşmaşului (&rei, pentru că acea
sta este o
tiune care priveşte numai pe burghezi?
(Aplause).

ces-

ALI uitat d-voastră cum d. Sturdza a spus
în Cameră
că socialiștii sunt «tineri cu idei generoase»,
cum d.
Mârzescu îşi făcea o fală spunend că «soci
aliștii sunl
aripa stângă a partidului liberal» —stangă,
dar tot o
aripă, — şi n'aţi sciut d-voastră că, a doua
zi după
alianţă, Era Nouă anunţa că în adevăr o eră
nouă de
aci înainte s'a deschis pentru propaganda
socialistă?
Nu aţi citit cântecul de bucurie al socialişii
lor noştri ?
Aţi uitat că d. Sturdza a mărturisit în
Cameră, că
dacă d-lor ar face alegerile, socialiştii ar fi
avut să capete câte-va colegii III, în alianţă şi cu îngă
duirea pautidului d-voastră, dar dacă ai făcut râă câ
sau pripit?
D-voastră aveţi un ciudat mod de a scrie
istoria.
Toat
e

acestea,

cari

sunt

causele

la rădăcina răului, le uitaţi, și
tut în țara aceasta, ca de odată
intr'o gară, pentru .ce nu sciii,
dan-Pitesci, pentru ce nu scii.
sar fi putut aşa ceva, dacă nu

nenorocită,

dusă

spuneli,

Vosnţa, Naţională,

sub

ocrotirea

turburărei,

cari

sunt

vă închipuiti că s'a pumii de terani să intre
ca să aştepte pe un BogV6 inchipuiţi serios că
ar fi fost, o propagandă

d-voastră,

cari vedeț

i aşa
de strimnt, în cât vă inchipuiţi că o faceţi
pe socoteala
conservatorilor, şi sciți că s'a făcut întâii
i pe socoteala
d-voastră. Şi astăzi, după ce a eşii la iveal
ă dezastrul
pe care l-aţi pregătit,
nu aveţi alt de făcut de cât să
în

gloria

eternă

acelora

cari
au făcui turburările, cari ati deslănţuit revol
ta agrară!
Acesta este, d-lor, adeverul politic asupra
evenimentelor de la Slatina...
Şi aici, ca şi în tot-d'auna, vă găsesc toi
aşa de nepricepuţi, tot aşa de lipsiţi de ori-ce scrup
ul. Evenimentele de la Slatina, nu sunt de cât urmarea
propagandei

anarhiste,

de cari chiar

d. Mortzu

în

Cameră

se

le-

au
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36

nu admit deosepăda, de şi eu i-am spus şi repet că
|
Dire între socialişti şi anarhiști.
încuraă,
astr
d-vo
sub
pulă
Propaganda aceasta, înce
sa lăţit, neapăjată la început de d-voastră, neapărat
plu, 700 de
exem
de
rat s'a intins atât, în cât, în Dolj,
Vâlcea tot aşa, în
alegători au votat pe Ghiulea, în
“Teleorman tot
Severin tot aşa, în Vlaşca iar aşa; în
ți d-voastră că le
aşa. Asemenea fenomene sociale crede
a: unui prefect ?
veli putea explica prin reaua purtare
prin asemenea mesNu se explică evenimentele istorice
chine cestiuni.
o turburare a
In populaţiunea noastră rurală există
vaşi acusa numinții, pentru care aşi fi nedrept dacă
mai

Vă

pe d-voastră.

acus,

insă,

aţi

că nu

că

înţeles,

a aţi luat-o sub
nu 'i-ali pătruns importanta. De acee
noi. Aţi crezut că
protecția d-voastră penuu a isbi în
la ordinele d-voastră.
veți face ca aceşti oameni să fie
e îi veli mulțumi
căi veţi asmuţiîn coniră-ne, şi mâin
cu posturi de deputați, cu slujbe.
ra d-voasiră. l-aţi
V'aţi înşelat şi asupra Jor şi asup
prea tari. Acesta este
desmințit prea mult şi vaţi crezut

|

|

adevărul istoric.

de xespectul

D. Ilariu Isvoranu : Suspendare

şi de Constituţie,

şi nimic

mai

mult.

Faceti

nostru

o lege şi o

vom discuta.
elor : Cum? Acum iar
D. Take lonescu, ministrul cult
acea propagandă irebue
o schimbaţi; iar susţineți că
astră ministru de interne,
tolerată ? Dar când fostul d-vo
spune: destiinţez clubud. Ferekyde, vine în Cameră şi
şieu?
vile socialiste;

ce

face

alt-ceva

de

cât

ce

cer

cluburile socialiste. Aşa,
Ştiu că la început ve placeau
dicea celor cari se plângeau
sub-prefectul de la Zimnicea
este nimic, sunt aliații
de propaganda socialistă: «Nu
în contra noasiră, când
noştri.» V'a plăcut când a fost
rile, şi când vă bizuiaţi
credeaţi că veţi face d. alege
e propaganda socialistă,
pe teroarea ce avea să ne impu
în contra d-voastră. Da,
ca să nu mai facem campanie
să inăbuşiți conştiinta
voiați ca prin duşmanii societăţei
Ia
naţională! (Aplause).
nd de
vădâ
ne
na,
tot-d'au
Strimţi la cap, cum aţi fost
când
pe
şi
,
lărei
siguranţa
cât până colo, vaţi jucat cu
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lăsaţi mână slobodă propagandei blestemate, desființaţi
şi toate armele Statului, toate armele lui de apărare în
contra propagandei. (Aplause). Pe de o parte, zidari nepricepuți,

daţi

cu târnăcopul

la temelia

Statului; iar pe

de alta, politici inguşti, daţi mână de ajutor ve îjmaşilor
naturali ai ori-cărei societăți organisate. Şi.când a dat
roade lucrul, şi când vedeţi vesultatul, Şi când ali reuşit
să înzestrați

ţara cu

un

partid

socialist puternic, atunci

d-voastră credeţi că se poate reduce lucrul la o intemplare de la Slatina şi v& vine frumos să vorbiți de
sângele vărsat! Ce pildă daţi pentru viitor!
La 1888 a fost de asemenea turburare sufletească, şi
un

guvern

junimist

a fost în crude

încercări,

iar

după

0 guvernare rea a d-voastră, căci aşa sunteţi d-voastră,
după ce staţi la guvern în aşa stare lăsaţi țara în cât
după d-voastră nu pot fi de cât turburări şi revolte. La 1888 tot un guvern conservator a fost silit şă facă
ordinea. Care era părerea d-voastră atunci? "Mi aduc
aminte cum un fost ministru de al d-voastră se plângea
in Cameră că nu mergea destul de repede, cu represiuconservatoare !

Şi

când

dat «gloanțe

populațiunei!!

De astă dată iarăşi un guvern conservator a trebuit
să readucă liniştea. Şi iar vă jeluiţi. Ce deosebire cu
purtarea noastră ! Ta aduceţi-ve aminte : în Ianuarie eram
vrăşmaşnl d-voastră hotărât; aveam ţara la spatele nostru, — căci o avem fără induoială; şi totuşi când d-voastră aţi spus că veţi desființa cluburile țerănesci, că veți
lua măsuri energice, m'am sculat şi am spus în Cameră:
«Măsurile d- voastră, nici nu le vom critica, nici nu ne
vom opune la ele; pe concursul nostru: întreg ve puteţi
basa! «Şi când făceam aceasta ? Atunci când acuzam
guvernul d-lui Sturdza cu bărbăţie, atunci când spuneam:
că eva o decădere naţională că stă d-sa pe această,
bancă.

Și acum

când situaţiunea

se schimbă,

pescuiţi în apă turbure, şi ne refusaţi sprijinul

d-voastră

d-voas-

tră moral, pe care ar trebui să 1] daţi, fiind-că nu e
pentru noi, ci pentru țară, pe care ar fi trebuit să ni-l
daţi fiind-că nu var costa nimic, căci toate se pot în-

a

că am

s'a

incepul

a

să vă jeluiţi

liniştea

aţi

pa

administraţia

restabilit. când ati scăpat de grije, tot aşa

ei tm ceia a

nea,
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templa acum,

afară de intoarcerea d-voastră la guvern.

(Aplause),

Ei, d-lor, sprijinul d-voastră nu ne trebue! Nu "1 dati,
nu face nimic. Ne vom face datoria şi singuri. Nici odată un

guvern

nu

a luat puterea în condițiuni mai grele

de cât acelea în care am luat-o noi. V'am găsit cu lada
Statului goală, vam găsit cu opi-deci milioane bonuri

«de

tesaur,

cu

lucrări extra- ordinare

angajate

nebuneşte.

In trecut, eu cheltuiam la ministerul mei patru milioane,
si d. Germani "mi făcea tot-d'a-una reproş că sunt un
ministru cheltuitor; predecesorul mei a angajat dece
milioane pentru anul acesta!
V'am

găsit fără

bani,

comunele

sărace;

la Craiova nu

erati de cât 100 de:lei în lada comunei; vam găsit cu
sufletele turburate, cu [ărănimea resculată. Am dat şi
peste biciul lui Dumnedeii, seceta de anul acesta; am
avut şi nenorocirea că prietenii pe cari comptam ne-ati
refusat sprijinul lor. Am luat totuşi guvernul, şi veţi
vedea că cu cât sarcina e mai grea, cu atât ne vom
ridica mai sus! Şi dacă nu vom reuşi, vă va r&mâne un
că d-voastră

lucru:

ne- -aţi refusat ceea-ce

trebuia

să ne

daţi, şi că amicii noştri aii preferi să stea de lături la
vremea

greutăților şi ne-ati lăsat singuri.

Dumnegeii ştie ce vor face când vor veni vremurile
de belşug!
Le luăm greutăţile, o repet, fiind-că vepresintăm aici
ceva

neperitor, un

partid vechiu

şi puternic. -

Nu ne întrebaţi pe fie-care de unde am venit: în biserica Domnului nu se cere act de naștere, se întreabă
de Simbolul credinţei.
In această credință conservatoare ne-am strâns din
toate unghiurile, din toate păturile. D. Aurelian îmi găsea
cusur că am vorbit de descendentul Impăraţilor din Bizanţ;
ce, spuneam ei aceasta ca un drept politic?
No spuneam constituind ca drepturi politico-sociale, ci
ca să arăt meritul d-lui Cantacuzino, că a primit să stea
alături cu Disescu, Fleva, Take Ionescu şi alții, şi nici
aceasta n'aţi înţeles'o măcar. (Aplause).
o clădire trainică, neperitoare.
Acest partid, d-lor, este
De 19 ani se fac încercări ca să fie înlocuită cu alta
mai meremetesită şi nu s'a reuşit, şi nici nu se va reuşi,
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căci nici partidul liberal nici partidul conservator nu
pot să piară. Că în aceste pautide slujesc câte odată archierei, alte ori popi de ţară, nu face nimic, căci şi
când slujesc popi de ţară, dar cu sfinţenie, ca şi când
slujesc archierei, tot S-ta leturghie slujeşte.
Numai un lucru aveţi dreptul să ne întrebaţi: cum
slujim noi în biserica conservatoare. Atât şi nimic mai
mult. (Aplause' prelungite).
-

OBSESIUNEA
Ședința

JUNIMISMULUI

Camerei Deputatilor de la 20 Iunie 1899.

Cu osasia discuțiunil

asupra mesagiului

fiind acuzat de junimişti că i-a «pro-

vocat cu brutalitate,» Ministrul Instrucţiuni Publice răspunde arătând neexactitatea acuzaţiei și, relevând cele dise de d-nii deputaţi A: Marghiloman şi
C.

U. Arion asupra fusiunif, explică că nu are
cepțiunea junimismului> .

Domnilor

<obsosiunea junimismului»

ci

«de-

Deputaţi,

usesem hotăril să nu mai iati cuvintul după discursul
d-lui ministru de justiţie. Ne părea nouă, guvernului, şi
credem incă că s'a spus cu ocasia, acestei discuţii tot
ce trebuia să se spună, şi că sa r&spuns şi din partea
majorilăţei destul la toate cele spuse în contra ef. Dar
obiceiul parlamentar fiind, că în această discuţie a Adresei,
cel din urmă cuvint să "1 aibă guvernul, şi Camera aceasta
tenără dovedind că nu se osteneşte lesne şi respingend
adineauri închiderea discuţiunei, sunt silit să iai cuvintul.
D-lor, în renunţarea mea de a lua cuvintul făceam
doar o amânare, căci de sigur asupra unei părți din
cele spuse eri de d. Marghiloman, sant dator să r&s-pund.
D. Marghiloman s'a plâns — şi leg cuvintarea sa cu
envintarea mai dulce a d-lui Arion, care a început tocmai ca imperatul Wilhelm II, care câţi-va ani după telegrama
Krueger, primind pe nişte marinari englezi la ILiel, le-a
spus o dicătoare, care în româneşte sună: «sângele apă
nu se face,» iar în englezește: «sângele este mai gros
ca apa;» dic în englezeşte, căci, când vorbea împăratul
Wilhelm,

vorbia chiar

în englezeşte,

sebită plăcere marinarilor englezi.

ceea-ce făcea o deo-

ea
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Prin urmare, leg aceste două cuvintări ca să răspund
cât se poate de puţin gros.
Sunt dator să declar că d. Marghiloman nu are dreptate. Mi s'a spus că ei (m provocat cu brutalitate pe
junimişti. Nu este exact. Nu provoc nici o dată, dar
sunt prea luptălor de temperament, şi cei 15 ani de
viaţă parlamentară nu ai cădut pe mine ca apa pe fer,
fară să lase urme, ca să nu ştiti cum să lupt. De aceea,
eu,

când

sunt

o dată

alacat, nici

nu

prada, ci ripostez. (Aplause).

D-lor dai şi eii un sfat tinerimei:

tele parlamentare

să nu

Acela care numai
să scape,

omul

se

mulţumesc

mă

cu

|

nici o dată în lup-

mulțumească

cu

apărarea.

se apără, dă să se înţeleagă că ar voi

polilic,

dacă

are

convingeri

politice,

ri-

postează. “Toată cestiunea esie dacă ştie cum să riposteze ; înțepare la prietini, găurire la vrăjmaşi. (Aplause).
Ei, d-lor, nu am provocat lupta. Pastidul conservator
ma însărcinat cu redacţiunea intermitentă a unei gazete—
atâta ambiţiune am şi eii să serii anticole la. Timpul—
şi de aceea şliii că nu am inceput ei polemica, ci am
fost provocat. Dacă veţi lua polemica dintre Constiluţionalul şi Timpul, veţi vedea că am respuns mult mai
dulce, că am împrumutat limbagiul de altă-dată al Constituționahului: cam un fel de zeamă de dulceaţă, pe

când Constituţionalul se înfuria într una.

'

Am mers la Senat, mă aşteptam să me lupt cu d.
Isvoranu, cu d. Aurelian, şi aci în Cameră cu d. Ionel
Brătianu. Nu.m& aşteptam la lupta cu d-voastră. Credeam că se va amâna acest fel de luptă, adică lămuvivea dintre junimişti şi conservatori, lâmurirea incidentului creat prin refusul junimiştilor — cari mărlurisesc
că sunt o fracțiune mai mică din partid — de a primi
o parte mai mare din guvern. Ei puteam şi eram gala
să amân pentru la toamnă aceste explicaţiuni, şi dacă

este să caut sentimentele mele intime,
la toamnă, dar la altă toamnă.

aşi

fi preferit
,

nu

Dar ce voiţi? M'am găsit în faţa unui atac. D. Maiorescu nu na atacat brutal ca să întrebuințez un cuvini
mal puţin, nu dic necuviincios, dar nepolilicos,. aşi preferi vorba: «viril». Nu am fost atacat nici măcar viril.
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Cum am fost atacat? Am fost atacat cu un sistem intreg
de... combinaţii.
Intr'adevăr, m'a luat pe tema alegerilor. Dar cine presida la alegeri? Doui miniștri, preşedintele consiliului şi
ministrul de interne; numai unul, când preşedintele consiliului

este

şi ministru

gură persoană
respunderea,

de

interne.

Prin

presidase la aiegeri.
este evident;

urmare,

0

sin-

nu

are

al

mi-

Că toţi miniştrii au

dar fie-care

ministru

de cât respunderea generală a tutulor; respunderea specială este a ministrului de interne. Junimiștii car ştiaă
aceasta, de ce m'ai ales pe mine?
D-lor, d. Maiorescu când se plânge de un incident
din alegerile de la Huși, dice: plângerea fiind făcută în
absența ministrului de interne, care umbla prin: Moldov—aca şi cum ministrului de interne când călătoreşte
nu i se aduce la fie-care staţiune vraful de telegrame
din toate părţile
— dice d. Maiorescu: ministrul de 'interne,

fiind

absent,

frebuia

ca d. secretar-general

nisterului de interne să fi arătat acea; plângere ministrului de culte.
Adică de ce ministrului de culte și nu celui de la
resboiu, domenii, finance, externe, justiţie sai lucrări
publice? Pentru ce? Pentru că aci era o mică combinapune.
Care esie mica combinaţiune? La ori-ce siiuațiune
echivocă pe care publicul nu o poate pricepe, trebue să
fie o victimă, o ființă expiatorie. Până la o vreme se
alegea ministrul de finance, acum însă am intrat Şi eu
in bucluc. Şi cum tocmai în această cestiune a alegerilor
trebuia ca cine-va să expieze, am fost atacat eu pentru
alegeri, eu, ministrul instrucțiunei publice, că ei sunt
acela cu

buclucul,

cu

cartelurile,

cu

alianțele

imorale.

lată dar ce am avut de dis asupra brutalităței.
“Am fost atacat şi am ripostat şi, adaug că ori de câtefi atacat,

voii

riposta. Când

nu voii

mai putea

riposta, nu mai sunt folositor partidului Şi nu mai voii
avea ce căuta aici. (Aplause).
Dar acum cum am ripostat?. Mi sa spus că între
alte păcate am făcut şi acela de a povesti o anecdotă!
Apoi, d-le Marghiloman, eşti în dreptul d-tale să ne

„iaramesi
ide 0

ori voii

a rai

ai

faci oposițiune, dar sunt şi ei în dreptul mei săţi cer
să mă tratezi cel puţin aşa cum ai tratat pe d. Sturdza.
Ei facusem anul trecut o interpelare în cestiunea unor
documente, care d. Sturdza dicea că erai falşe. Nu ai
spus d-ta d-lui Sturdza: «să declare d. Sturdza că unu
Sai petrecut lucrurile aşa, şi voi crede “pe cuvânt pe
un ministru român»? De ce numai pentru d. Sturdza
atâta amabilitate? Nu vrei să mă tratezi şi pe mine ca
pe d. Sturdza? Voia d-iale, dar am şi eu 'tot dreptul
ca ministru

român,

să fiu

Sturdza.
Am afirmat în Senat nu
tiune, şi am adăugat:cu
am accentuat cine, pentru
a raporta o conversaţiune
viața parlamentară, de 18
cu multă lume în legătură,
sițiune, dar n'aţi audit să
conversaţiune

conversaţiune
quintesenţa

privată!

la Senat?

De

tratat

cum

ai

tratat

pe

d.

|
o anecdotă, ci 0 contersaunul din şefii junimişti. Nu
că este deplorabil sistemul de
privată. Sunt de 15 ani în
ani în viaţa politică, am fost
atât în guvein cât Şi în 0pofi raporiat ei vre-o dată o
ce am

raporiai acum

Iată de ce:

bunelor moravuri

ştii

un

această

lucru,

că

politice, în ţara aceasta, o

ai junimiştii ; de aceea când am audit pe d. Maiorescu
dându-mi o pildă şi raportând pe socoteala mea 0 conversaţiune privată cu un d. judecător, d.

Crăsnaru,

m'am

convins că ci eram greşit, şi cu toată părerea mea peisonală, că nu este permis a raporta conversații private,—
părere la care iar m'am intors—m'am grăbit al imita
pe d. Maiorescu şi am raportat şi eii o convorbire pri|
vată.
eă pe care eu am reproduso, era reală
saliun
Conver
iar nu anecdotică, în privința ei vaşi putea da toate
o
|
detailiile...
la ce punci
până
D. Al. Marghiloman : Aşi vrea să ştiu
sunteţi autorisat ?
țiunti puînstruc
și
r
cultelo
ru
minist
,
D. Take Ionescu
până la ce
ştiu
să
vrea
aşi
blice: Nu' sunt autorisat, însă
te).
punct “l-a autorisat pe d: Crăsnaru ? (Ilarita
Sa mai spus de d. Marghiloman, că dacă ar fi pe
răfuială, ar putea simi spună că eu am venit la partid
Ja masă întinsă şi atunci când lucrurile se _liniştiseră.
|
Faptul nu este exact, adevtrul nu este aşa.
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La 1888, aţi venit la guvern,
Naţi putut s'o duceți singuri, aţi

d-voastre, junimiştii.
combinat atunci mi-

nisterul

ai pariidului

d-voastre

cu

trei “membrii

conser-

vator. Nu ai putut merge lucrurile nici aşa. Ati schimbat
combinalia şi iar n'aţi reuşit. A venit în urmă d. Lascar
Catargi cu Vernescu, n'a mers. Vine ministerul Manu,
cade

şi dânsul;

vine

targi şi Vernescu,
cartel electoral cu
tocmai ca noi. Sa
lisare de moravuri
ne-am lua! şi noi
1891!
La

alegerile

ministerul generalului Florescu, Ca-

minister care, fie dis în treacăt, fâcuse
liberalii din oposilie, in unele judeţe,
dis atunci oare câ sa făcut demoradin pricina aceasta-? Fi bine, acum
după pilda dată de Lascar Catargi la

făcute

sub ministerul Florescu,

am cădut,

liind-că "mi-a lipsit la colegiul II de Craiova un singur
vot. Este bine că am cădut ; căci din acţiunile mele politice recunosc că aceasta fusese rea: luase parte la
votul de Dlam contra cabinetului Catargi- Vernescu, şi
în urmă
torii

făcusem

at fost

alegeri:
Cadu

mai

cartel
cuminţi

la alegeri,

electoral
de

cât

am fost

cu

acel guvern. Alegt-

mine și m'aii

omul

trântit “la

cel mai mulțumit

din

lume şi am trăit 6 luni de dile foarte fericit.
In acele alegeri ai intrat 40 deputaţi din oposiţiunea
liberală şi, cum

sa

alegerea Diuroului a
In acele momente
conservator va mai
tidul liberal. Aşa de
Catargi

m'a

nici măcar

chemat

depuiat,

deschis

Camera

la Noembrie,

de la

cădut guvernul.
nu era de loc sigur dacă regimul
dura şi nu se va face apel la parpuţin sigur, în cât, când d. Lascar
în minister, atunci când eu

nici n'am

ştiut de voiă

nu eram

fi ministru

mai mult de o di. Am inceput, şi, printr'o prorogare,
după opt dile, am primit votul de blam, pe care “l-aţi
dat şi d-voastre...
D. Al. Marghiloman : V'aţi înşelat...
|
D. Take Ionescu, ministru cultelor şi inst ucțiuni publice: Dar vaţi abținut, ceea-ce este mai acelaşi lucru.
Și am plecat cu acest vot de blam, şi, ințelegeţi, că,
pentru mine, era siluațiunea cea mai vidiculi, să fi ministru fără să fi deputat, să fi ministru 8 zile; şi să nu
fi stat pe bancă de cât sâ auzi cum te atacă d. Fleva,
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căci şi d. Fleva e un luptător, şi când atacă, atacă, şi
să nici nu r&spunzi. Fusesem atacat fără să pot r&spunde.
(Întreruperi). Prin urmare, nu era situațiunea netedă,
nici masă întinsă, şi aveam, din contra, riscul să rămân

un ministru caraghios, căci, tot-d'auna, un ministru
8 zile e un ministru caraghios.
S'a întâmplat

de

alt-fel, ni sa dat un decret de disolvare,

şi după ce ni sa dat un decret de disolvare şi am disolvat, s'au început tratativele cu junimiştii ca să intre în guvern. Lascar Catargi nu voia să le dea de cât
două locuri şi junimiştii cerea trei. Nu
tăinuiri nici de persoane, nici de nume,

fac acum desceea-ce pot să

spun, e că tratativele au fost laborioase, şi că după multă
dificultate Lascar Catargi s'a hotărât să dea trei portofoliuri, şi s'a compus ministerul, şi sai retras trei conservatori: Prinţul Ştirbei, d: General Manu şi d. SturdzaScheianu, şi au intrat trei junimişti. Dar sa mai făcut
atunci

ceva:

s'a făcut învoială

de

fusiune

complectă,

şi

o notiță identică în acest sens sa publicat şi in ziarul
Timpul şi în Constituţionalul. Şi ce e mai ciudat, e că
notița e scrisă de mâna mea, şi scii d-le Marghiloman,
odaia în care am scris'o, înainte de a intra în consiliu,
sus, am scris'0 jos, într'o anume casă din Bucuresci. Li

vedactată “de mine împreună cu d. Carp şi cu d. General Manu, şi a apărut în amândouă jurnalele.
Un singur lucru s'a dis: despre diarul Constituţionalul
nu putem afirma că se va fusiona, pentru că este proprietatea d-lui Laurian.
Şi am intrat în acel guvern cu convingerea deplină,
că junimiştii şi conservatorii e un -lucru de irecut, dar
nu va mai fi un lucru de present. Şi am trăit patru ani
cu această

idee în guvern,

pe urmă

am

vezut că mă în-

selasem. Aşa că acum am decepțiunea junimismului, iar
nu vbsesiunea junimasmauluti
Am trăit patru ani în guvern şi am teăit foaste bine,
în ce mă, priveşte pe mine. Treceam drept ministrul care
am reputaţia tocmai de
făcea un fel de legătură, fiind-că
a nu mă prea iuli.
Acum diceţica ved roşu ca taurii, şi că mi-am perdut minţile!. - .
o
|
Sciţi bine că cu legea minelor, dece dile făceam la

.

navele în trăsură, între preşedinţii Corpurilor legiuitoare
şi d. Carp, care nu voia să se întâlnească cu el să discute, şi prin mine se făcea totul. Am făcut patru ani
această meserie, (intrerupere), şi d-ta, d-nule Marghiloman.

Aşa

e, amândoi,

vezi,

când

ai dreptate

"|i-o dau

imediat.
Am cădut de la guvern la 1895, care era dorinţa noastră ?
Noi diceam: ei bine, cât suntem la guvern, nu se bagă
de seamă, dar

acum

aide

să fusionăm

cum

aţi

aide să facem un singur club. Ştii bine că nu am
reuşi,

ştii că, nu

o-dată,

nu de nouc ori, am

nu

de două

promis,

putut

ori, nu de trei ori,

dorit şi cerut fusiunea ŞI ni sare-

fusat. Ba, de multe ori, am
Eu, încă, v6 mărturisesc—o

intrebat: ce ne desparte ?
să vorbim la toamnă despre

aceasia—acum ei încă nu pricep. Ştii că o-da
a tă
cercat
d. Carp să se explice, întrun discurs, la Botoşani, şi a
spus că diferența e programul, şi a compus programul
seu din dout lucruri: ântâiii a atacat ideia represintărei
minorităţilor, pe care nu ştim dacă acum nu recunoaşteţi
că are şi ideia

aceasta a represintărei minorităților, partea

ei agreabilă, când eşti în oposițiune, şi, al duoilea, a
vorbit despre impositul pe moştenirile directe, pe cari—
dice-se—il vrea d. Carp, dar noi, nu.
Ei bine,

cum

să pricep,

când

ei

ştiam

că,

la

1885,

eii şi d. Costinescu, am susţinut în Cameră impositul
pe moştenirile directe, şi d. Carp l-a combătut?! Neaperat, am

vedut

cu

mare

mirare,

că se spune că ceea-ce

ne desparte de d. Carp este acest imposital moştenirilor
directe, că d-lui e partisanul unei idei pe care a combătut'o, şi că eă sunt adversarul unor lucrări pe cari
le-am susținut deja de atunci. Vedeţi, daia nu pricep
ei ce ne desparte.
|
Tote

încercările

de

fusiune

au

fost infructuoase,

şi,

fiind-că d. Arion făcea apel la memoria lui Lascar Catargi,
in cei trei ani şi jumătate, cât am lucrat lângă e], în
oposiţie, am învăţat un lucru: să nu intrați nici odată
intrun guvern, fâră fusiune. Ştiţi că Lascar Catargi vorbea
puţin,

dar se gândea

mult;

ştiţi că

muleze ideile lui in nişte aforisme...
Aforismele

lui erau:

«nu

dai

ajunsese

majoritatea

să'şi

for-

consiliului

de miniştri şi nu dai nimic fără fusiune». Dar a muncit

Ta diper33 mreana2 eci
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fusiune

fusiune. Că a lucrat omul acesta pentru

pentru

bietul om

ar

ce ştiut de toţi, şi

este un

nedreplate

o

fi

strigătoare la Cer de a dice sai a crede alt-fel.
De rest nu mai vorbesc. Dar de ce aş avea ei aceasiă
a junimismului ?

obsesiune

Marghiloman).
care

nu

Nu, d-le Marghiloman,

există.

un

D-voastre vă trebue

loviturile,

(Întreruperi

atacurile

fie paratonerul

partea d-lui

îrebue

vă

cadă

să

asupra căruia

cap

politice;

din

ve inchipuili ceva
cale

cine-va

să

căruia se fac descărcările electrice

asupra

din atmosfera politică. Acum la modă sunt ei, altă-dată
a fost altul, o să'mi treacă moda şi mie şiosă fie altul.

Chiar excelentul mei amic, d. C. Arion a dis: «când
vor încela ambiţiunile»; ia d.. Marghiloman a dis că
găsesc jenat

m&

junimişti,

de

incotro mă întorc, pe când
Ri bine,

că

dai

peste

junimism

ei pe d-lornw'i jenez de loc.

vă înşelati.

Vă inselaţi! Nu există om politic în această (ară, cari
să fie mai puţin stăpânit de ambiţiuni de câi sunt ei,
dar nu este nimeni mai mândru
pentru că am atâta mândrie, de

de cât mine; şi tocmai
acea nu sunt de loc

ambilios.
Vreţi dovedi?
Mi s'a intemplat şi mie cum se întâmplă multora dintre
noi,

cari suntem

în vadă, mi

oferte de devotament
să spună că am dis
meii, nu, partisan de
Cum ași fi putut,
am

gustat

şi care

s'a întemplat

să mi se facă

personal; dar să desfid să vie unul
cui-va că primesc să fie partisan al
partid da! (Aplause).
cum aşi putea să fac alt-fel, ei, care

ştii

cari

suni

amărăciunele

acestui

fruct ciudat: viaţa politică isolată. Cu cele mai bune
intenţii nu poţi nimic; ori cât de drept ai fii, simţi că
eşti bănuit, când de unul, când de altul, şi viaţa ta politică vecinică rămâne lipsită de acea încredere şi căldură
pe care nu o poți avea de cât când te ştii parte dintr'un
mare tot!
Sunt foarte fericit de când am intrat în partid, resuflu
liniştit, muncesc cu plăcere. Pot fi stâşiat de protivnici,
o
dar sunt mulţumit. .
şi în partid vreaii să rămân !
grup,
în
nu
Sunt în partid,
Dar credeţi, d-voastre, că eii sunt piedică la fusiunea
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d-voastre ; ei bine, vă fac o propunere,
v'o fac cu plăcere şi cu dorinţa vie s'o primiţi.
Luaţi şi d-voastre angajamentul,
— dar luaţi —că
intrați în partid fâră condițiuni, şi v& declar că ei mă
retrag şi de pe aceste bănci, şi din partid şi din viaţa
politică chiar, şi că mă retrag pentru tot-d'a-una. (Ăplause prelungite). Dar luaţi acest angajament şi et
sunt

gata.

Şi fiind-că această Cameră este o Cameră tinără; Şi
de şi eii am numai 15 ani de viață parlamentară, dar
care, ca în răsboiii, se numără dublu (aplause), să dai
şi eii un sfat celor tineri: să ştiţi, că nu este partid
politic în care să nu aveţi necazuri câte odată; nu este
grupare omenească în care să nu suferiți de unele vecinătăţi; nu este grupare politică în care să nu se facă
nedreptăţi ; dar să mai ştiţi un lucru: că cu, toate acestea,
tot mai bine este a fi în partid.
Să nu faci politică dacă nu poţi să fii un om de partid
(Aplause). Viaţa politică, chiar când stai întrun partid
politic, este deja o suferinţă; este un infern viața politică
solitară, viaţa în afară de partide. (Aplause prelungite).
Vorbiţi de ambiţiuni! Eă,. d-lor, nu este nevoie să alişez o modestie exagerată, care nu ar fi de cât ipocrizie.
Nu, eii me cunosc pe mine însw'mi în destul ca să
ştii că, locul la care am putinţa să ajung în ţara aceasta,

nu am
nici un
Când
totul în

nevoie.săl câştig prin nici un felde intrigă, prin
fel de eliminare a altora. (Aplause).
am debutat “in viaţa politică, ştiţi că aveam
contra mea, şi dacă sunt unde sunt, şi dacă

adi servesc

de paratrăsnet pentru furtuni, cum să nu am,

o repet-incă odată, convingerea deplină că n'am nevoie
de nici unul din acele mijloace la cari ve gândiţi, chiar
dacă aşi avea ambiţiunea, care vă plângeți că o am şi
pe care nu o am.
.
Am, da, am o ambiţiune, dar o ambiţinne nu pentru
mine, ci pentru acest partid.
D-lor, sunteţi Cameră tinără şi.de aceia cred că în
adev&r representaţi ţara, cu prejudecata ei modernă, prejudecata, tineretului. Ei bine, vă cer să transformați prejudecăţile în-judecată sănătoasă, să vă arătați tineri la
verstă, dar oameni vechi la minte, să nu se intemple
Discursuri, 1 y.

i

.

4

cu d-voastiă ceea-ce s'a întemplat în ţara despre care
amintea Cicerone— ce e dreptul la bătrâneţe, — prozeniebant oratores novi, stulti, adolescentuli. Novi adolescentuli, da, dar nu stulti:
Ştiţi de ce vă fac acest apel? VE voii spune, ŞI cu
aceasta, să incheem desbaterile acestea.
Suntem, d-lor, înt”un moment critic al vieţei acestei
țări. Suntem tocmai ca într'un teatru cu spectacol frumos,

în care, de odată, ar cădea decorul din fund şi sar vedea
ce era după culise. Da, a câdut decorul Statului nostru,
şi adi-vedeţi realitatea, vealitatea economică, realitatea
sufletească, adevărata realitate urită şi zugrăvită în negru ! (Aplause).
Ei bine, ca să ne putem înălța până la nevoile cari
cad pe capul nostru, trebue să nu lăsăm în sufletele
noastre nimic, dar absolut nimic personal. Din potrivă,
să nu ne gândim de cât la un lucru: nimeni nu poaie
să fie sigur de diua de mâine. Un singur ceas este al
omului, ceasul de adi. Acest ceas este un ceas hotărâtor, .
"căci ţara întreagă priveşte la noi, la partidul conservator ;
de la noi aşteaptă indreptarea unei situațiuni cu desăvizşire

rea.

Să ne arătăm

mari

ŞI puternici în acest ceas

şi vom trăi întrun ceas o viață “de nemurire.
prelungite şi des repetate).

(Aplause

ALEGEREA DE LA SLATINA
(Ședința Senatului de la S Iulie 1599)
Din răspunsul dat
de la Slatina reese:
tare politice la sate,
la Slatina nu e în
Rurale,

de Ministrul Inst. Publico şi Cultelor asupra
răsvrâtirei
1) Că guvernele trebne a so feri a face anchet
e parlamencăci sdruncină mintea feranilor, şi 2) Că
văsvrătirea . do
mare parte de cât resultatul proiectului
de lege al Casei

Domnilor
[ii credeam

că,

Senat cu ocasiunea

mai

deschidă

din

Senatori,
după

discuţiunea

răspunsului

noi

la

cestiunea

care

Mesagiii,

de

sa

făcut

n'are

să

în
se

la Slatina, și mai

in desființarea alegerei şi alegere nouă
cu vot universal
și pe câmp, credeţi d-voastră Că,în casul
acesta, un gu-

vern, conştient de datoria lui şi cu răspunde
re către țară,
at putea

avea naivitatea să trimeaţă o anchetă
parlamentară la sate? Aceasta ar fi, d-lor, nu
s&mînţă de revoltă,
ar

fi-ceva mai r&i,

ar fi. s&mință

de

revoltă

sigură și

Bi 87
za E e Vă ar

dut că, de la Slatina până în fundul satel
or celor mai
depărtate, acest cuvînt de anchetă s'a transfor
mat în mintea țeranilor în fel de fel de chipuri, şi ştiţi
ce s'a îniemplat.
|
Și credeţi d-voastră, d-le Aurelian, că atunc
i când un
guvern, numai pe svonul unei anchete de
mică importanță, a v&dut cum cuvintul de anchetă sa
transformat

reia

ales, n'are să se creadă că am fi aşa de
naivi în cât să:
primim propunerea unei anchete parlamen
tare. (Aplause).
Apoi, d-lor, ştii un lucru: s'a Svonit numa
i despre o
anchetă asupra pretinselor ingerinţe elect
orale, Şi aţi v&-
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ar
ar fi. o dovadă de incapacitate pentru guvernul care
(Afim.
să
m
primi
nu
d-lor,
face aceasta, şi incapabili,
plause prelungite).
să facă
Dar, arătaţi mi, d-lor, care guvern sar găsi
turburări
copilăria de a trimite anchetă în urma unei

ocasociale? Cine a trimis vre-odată anchetă în asemenea
mic

lucru

aţi avut un

ziuni ? Dar

Brătianu. În

Ioan

sub

aminte,
satul Bordenii, din judeţul Prahova, ve aduceţi
adeţe,
un sat unde sai făcut mai mult de cât violen
o adevărate orori, din care causă era să se întâmple
Dar
ră?
menta
parla
tă
anche
vărată revoluţiune; sa trimis
care guvern

a avut

aceasta să primească ancheta

nebunia

dar guparlamentară? Că “a cerut de oposiţiune, da;
, să privernele tot-ă'a-una aii refusat, şi cu drept cuvint

uni căci
mească anchete parlamentare în asemenea ocasi
ar luu
nu
sale,
ele
nici un guvern, conştient de datori

răspunderea

vo

e vorba,

Dacă

lucruri,

unor asemenea

tă parspun limpede, nici acum, nici la toamnă, anche
veni d-voastră
lamentară nu se va face de noi. Când veţi

să luaţi
la putere, o veți face, dacă credeţi că puteţi
şi făra
it
lămur
răspunderea. Noi, însă, nu primim. Lucru
N
discuţie. (Aplause).

la care
D. Aurelian a spus de proiectul său de lege,
exlege
o
era
că
,
r&sboi
făcuse alusiune d. ministru de
celentă 1). Să

săi: spun

că

era

adâncă.

Şi vedeţi

că

eii nu

mult de cât deplorabilă. (Aplause).
Am

convingerea

mai

o lege
9

voie

dea

*mi

|

con-

am

am spus,
vingerea acum, când sa întâmplat buclucul, dar
ce are
,
legea
ntat
atunci chiar în Cameră, când aţi presi
ic:
omului polit
să se întâmple; căci aceasta esie datoria
nță de o s&psă vadă ceva mai multde cât la o dista
-ce vam spus sa întâmplat, de şi nu

temână. Și ceea
Sa votat legea. Și ştiţi pentru ce?

țiunile

sunt simple.

Când

ai şi credut

că acel

populare

cat în Monitorul
de lege,

ţăranii

Aurelian

poate

că imagina-

Pentru
ai

vădut

ei

Oficial al Statului un asemenea

publi-

proiect

de lege

proiect

sa

cularilor.
şi. votat, şi că n'aii de cât să imparţă. moşiele panti
i d.
numa
Şi aci trebue să fac un act de dreptate. Nu
i
să

fie

1) Era vorba de «Casa rurală».

acusat

presintarea

pentru

.

-

acelu

33

proiect de lege

în

desbaterea

Corpurilor- legiuitoare,

ci

şi d. D. Sturdza, care-l anunţase prin Mesagiul din 1896,

aşa

că și

d.

Sturdza

şi

d.

nu

mai

Aurelian

sunt de o potrivă

rEspundători de proiectul acesta. Ţin să fac parte
dreaptă între amândoi (Ilaritate). Când s'a citit Mesagiul,

la 15

Noembre

1896,

era d. Fleva

în guvern,il

inlăturaserăţi din'nainte. (Ilaritate). Şi vedeţi
puteţi să'l atacați pe d. Fleva, dar trebue să
dacă este un om politic în ţara aceasta care
nu Sa încurcat în acestea, apoi este d-sa, care
una a vEdut pericolul
buiri de pământ.

unor

că
fiți
nici
în

asemenea anunţări

la toate
drepți;
o dată
tot-d'a-

de distri-

'Mi aduc aminte că d. Fleva gicea chiar atunci «mare
comedie se face şi cu legea aceasta». Și mi-a dis : băteți

toba

acuma

nare

să înceteze şi pofta. (Aplause).

Când

sa

că daţi

citit în

al d-voastre,
— țăranii

pământ,

dar

când

va înceta

toba,

Jonitorul Oficial proiectul de lege
când

văd ceva

scris

iată cum

se transformă

în JMonifor

dic: aceasta este vorbă de Ja stăpânire, va să dică lucrul
acesta să poate— ţăranii ait credut că 'şi vor avea moșiele particularilor. De aceea aţi vădut că, în multe localităţi, ţăranii ai r&spuns proprietarilor că este inutil
să mai facă învoieli, pentru că ai să ia dânşii moșiele.

(Aplause).

lată ce aii priceput

ţăranii,

urechi simpliste vorbele noastre din Parlament.
Ei au priceput că, printr'un meşteşug
tipărire de hârtie la Bucureşti, moşiele
deveni ale lor. Aceasta ati priceput ei.

la

oare-care, prin
particulare vor

Ei bine, d-lor, eii cel puţin nu m'am înșelat; vă aduceţi aminte că am combătut legea Casei rurale, 4 ore,
in Cameră şi vam prevenit că, chiar dacă ar lucra maşina d-voastre de bani de hârtie tot anul, legea d-voastre
nu se va putea aplica. Anul acesta dovedește că nu ar
lucra de loc, că se basa pe ideia fantastică, ca Statul român să se împrumute cu 2 miliarde, peste un miliard şi
jumătate, cât datorează astădi. Sunt gata să discut cu
d-voastră ori când legea Casei rurale, şi-să vă dovedesc
că este cea mai extra-ordinară

concepţiune şi din punct de

vedere social, şi din punct de vedere economic, şi din punct
de vedere financiar, că coprinde un întreit desastru pen-
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-

tra această ţară. Revendic în viaţa mea politică măcar
atât, că m'am opus la Casa d-voastră rurală, că am fost
singur în Cameră care m'am opus, şi singur am reuşit
să fac atâta indouială în spiritele deputaţilor, în cât d-v.
ați dis, terminând discursul d-voastră: nu veţi fi o. Cameră liberală, dacă vă veţi lăsa a fi condus de d. Take
lonescu, şi d-voastră ştiţi ce însemnează aceste cuvinte,

majorităţi. Insemnează,

unei

adresate

în limbagiul

par-

Jlamentar, un apel desesperat făcut la majoritate; d. Aurelian înţelesese că sdruncinasem credinţa amicilor să,
văduse că se ivise îndouială în spirite. Și, pentru fericirea
țărei, legea Casei rurale a rămas în cartoanele Parlamentului.

Bă

gata lu luptă, când poftiţi, şi pot să vă do-

sunt

vedesc întreitul dezastru. care era în lege. Şi întrebaţi pe
amicii d-voastre, dacă hu a pornit in sate atunci, credința că este un mijloc găsit de d-voastră, un meşteşug,

pe care stăpânirea l-a găsit şi publicat în Jfonilorul. O/i-

particulare se vor transforma în
le vor plăti în 50—60 de ani.

cial, prin care moşiile
moşiile ţăranilor, cari

Acesta a fost resultatul. V'am dat o pildă, ca să vedeţi
cum se transformă lucrurile, pe care le spunem noi aci
până

să ajungă
lucru

Și este

la urechia
căci

firesc,

ţăranilor.
d-voastră vaţi

dacă

închipuit

că o să lucraţi cu o mică băncuţă care regulează 2—3
moşii pe an, din această operaţiune mică şi îngustă, ţErani ai priceput un fel de aldouilea 1864,0 nouă împărțire a moşiilor particularilor, . dar cu o deosebire:

pământuri

Atunci era - vorba de
ab antiquo,
de revoltă

(Aplause).
D.

pe
în

Aurelian

”
se miră

că legea d-sale a produs

ei mă mir că nu a eşit mai
un

lucru

care

pe cari aveai drepturi

când cu legea d-voastre, e vorba numai
spirite şi de sdruncinarea proprietăţei.

m&

înfiorează,

mult.
este

revoltă;

Căci dacă mai este

acea stare de lucruri

care este mai tristă de cât aveţi aerul să credeţi, când
în ţara românească văd că la colegiul III-lea sa putut

în 7—8 judeţe să fie candidaţi cu un program anarhist,
şi să întrunească sute de voturi la aceste alegeri, despre

cari d-voastră ați dis că n'aii fost libere. (Aplause).
Când aţi vădut în țara românească primul ziar anarhist

că scrie în fruntea lui ca program:
universal

şi pe

redactorul

ei Ghiulea

Casa rurală şi votul
obţinând

la

alege-

rile colegiului al treilea 700 voturi, aceste lucruri trebue
să ve îngrijească, d-le Aurelian. (Aplause).
„Atunci

trebue

să

v&

daţi

seama

că

turburarea

este

mult mai adâncă de cât vă inchipuiţi d-voastră.
Ei spun din adâncul convingerei mele, că am fost ob-

sedatde la propunerea Casei rurale, care, dacă se vota, până

astădi ar fi fost finis Romaniae.
Eti sunt convins,

astădi, o
legi. Dar
gândul să
acuze pe

d-lor, “că, pentru ceea ce se întemplă

mare parte de răspundere cade asupra acestei aţi făcut-o cu rea voință? A avut d. Aurelian
turbure ţara? Doamne fereşte! Cine poate să
d. Aurelian, proprietar, om liniştit; tempe-

rament pacinic, foarte pacinic că d-sa a avut gândul ca
să turbure ţara românească? Dar să ştiţi un lucru: turburările cele mai periculoase şi mai adânci nu se fac
de către cei ce'şi dai seama că turbură, ci de cei-l-alţi !

lată ce aveam să v& spun. (Aplause prelungite).

ze
a
A
ETIC
DZ

CELE PATRU ADEVERURI
RESPUNSUL

LA

MESAGIU !)

(Ședința Camerei de la 30 Noembie 1899)
Lungile desbateri ce s'au produs în discuțiunea generală a proiectului do
răspuns la Adresa Coroanei, -Ministrul Instr. Publice şi Cultelor le resumă în
patru adevăruri : 1) Ridicarea nivelului discuţiunilor, 2) Increderea în viitorul
partidului conservator, 3) Păstrarea curtoniei parlamentare în discuţiune, şi
4) O domolire în atacurile oposiţiey, ceea ce dovedeşte (acest din urmă adevăr)

că guvernul ştie face faţă împrejurărilor.
După

acest discurs al Ministrului,

discuțiunea generală se închide.

Domnitor Deputaţi,

Am ajuns la sfirşitul desbaterilor Adresei în această
primă sesiune, şi, semn caracteristic și noii în istoria
noastră parlamentară, discuţiunea generală se sfirşește fără
să se audă vorba: «închiderea discuţiunei.»
Toţi cei inscrişi ai avut parte de cuvint,

şi de sigur,

d-lor, că şi acesta este un frumos precedent, pe care îl
crează această nouă Cameră în prima ocasiune, în care
î) lată textul

Mesagiului Regal prin care s'a deschis sosiunea ordinară
a Cor-

purilor Legiuitoare :

.

Doinilor Senatori,
Domnilor

Deputaţi,

Am simţit în tot-d'a-una o vie mulțumire să M5 găsesc în mijlocul reprezentanţilor 'Ţârei, Mulţumirea Mea, de rândul acesta, este cu: atât mai mare cu cât,
în vremurile din urmă, am avut încă un prilej ca să văd cât de adânc a pt-

tuns în poporul român sentimentul monarchic şi credința în Dinastie.
Mâhnirea generală în faţa boalei Principelui Carol, primul Principe din Casa |
Mea, născut și crescut pe pământul României ; fericirea tuturor la vestea însănătoșirei Lui, "Mi-ai umplut inima de bucurie. AL'am pătruns ast-fel încă o dată
că munca Mea de trei-zeci şi trei de ani, Pronia cerească a încununat-o cu
succes, şi că pe temelii neperitoare, fiind-că suni așezate în mințile şi inimil

n
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dânsa are
(Aplause).

să

se

ocupe

de

o mare

cestiune

politică.

A venit vremea să rezum aceste desbateri. Mi se pare
că trei adevăruri reies din aceste desbateri: Cel d'ânttiu
este, că această Cameră, reînouind tradiţiunile conservatoare, a ridicat nivelul discuţiunilor noastre. Nu în această

Cameră am fi putut să vedem desbateri de Adresă ca acelea în cari s'a căutat, o jumătate de ceas, în rendurile
majorităței un membru, care să vorbească penru, fără
să se poată găsi. Nu în această Cameră am fi putut să
vedem desbateri ca acelea, în care oposiţiunea întreagă,
de toate nuanțele, renunţa la cuvint, pentru că se comisese o mare necuviință parlamentară; desbaterea se începuse cu discursul primului ministru,-caşi cum la Mesagiul Coroanei mai trebuia -adaos şi un supliment de

Mesagiii guvernamental. (Aplause). Al douilea adevăr d-lor, care ese din desbaterile noastre,
este că isbânda ar fi fost de pautea noastră, chiar dacă
nu intervenea nimeni din guvern, ceea-ce dovedeşte că
în acest partid, acusat de slab şi incapabil, în afară
chiar de -rezervele despre cari ne spunea, şi noi ascultam
-cu plăcere pe D. Marghiloman, că nise păstrează aiurea,
supușilor Mei, stai instituţiunile pe care și le-a dat scumpa Noastră Românie
Ja 1866, atunci când, plin de îneredere şi cu inima caldă, am răspuns la chemarea

ei.

Mulţumesc: din tot sufletul pentru noua şi. mişcătoarea

care Ţara "Mi-a dat-o.

Domnilor Senatori,
Domnilor Deputaţi,

„Agricultura

noastră,

isvorul

de

căpetenie al

acesta încercată ca nici o dată, și într'un timp

dovadă de

iubire

-

pe

_

avuţiei
seceta

naţionale, a fost anul
ne

dedese

îngrijiri

şi

pentru viitor. Nenumeroasele şi neobicinuitele ploi din toiul verei ai îmbună-

tățit faţa lucrurilor, şi ază sunt pe deplin convins că în scurtă vreme vom eși
din strîmtoarea actuală.
|
In aceste împrejurări economice grele, care din nenorocire coincidaii cu o
criză financiară europeană, cea d'întâiit preocupare a guvernului Meii a fostsă
menţină neatins creditul TȚărei. In acest scop, guvernul Mei a isbutit să contracteze un împrumut pe cinci ani ca să lichideze datoria flotantă care" luase
proporții îngrijitoare, și să asigure și fondurile -nocesare pentru continuarea, lucrărilor extra-ordinare începute, a căror îmbulzire a impus financelor noastre
atâtea, jertfe.

Ori cât de solid ar fi însă creditul României şi oră cât de utile și

producă-

toare ai fost Incrările cu care am înzestrat 'Țara, înţelepciunea ne impune să
mărginim pentru acum .zorul nostru firesc, şi înainte de toate să închinăm

ZRA i

munca noastră ca să așezăm finanțele publice pe baze trainice și puternice.
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in afară de aceste rezerve, sunt incă multe şi numeroase
rezerve, şi că, prin urmare, putem să privim viitorul
partidului conservator cu o deplină încredere. (Aplause).
O a treia caracteristică, d-lor, a acestor desbateri este
că ele, afară de un cuvint al deputatului colegiului I de
Gorj, căruia ii voiti răspunde la vreme, nu ai eşit nici
o dată din acea cuviință, din acea curtenie parlamentară

la care ne invita d. preşedinte, când 'şi-a ocupat fotoliul
s&u,şi că, prin

cercare de arme

urmare, putem

spune

adi, după prima în-

dintre noi, că d. preşedinte are dreptul

să fie vesel şi mulţumit de atitudinea Camerei sale.
D-lor deputaţi, dacă nu mă înşel, mai este un lucru
caracteristic in această deshatere: nu aţi simţit toţi că
sa schimbat oare-cum tonul atacurilor în contra noastră

de la luna Iunie până la Noembre?
Toate

nuanțele

de oposiţiune

cu care ne atacat.
Să fie pricina numai

ai 'Scădut în parte

tonul

|
deosebirea de anotimp? Nu d-lor;

pricina trebue căutată aiurea.
La lunie era incă indouială,

dacă

vom fi in

stare să

facem faţă împrejurărilor; la Noembre sa dovedit, că
am fost în stare să facem faţă imprejurărilor. (Aplause)
Guvernul Meii vă va prezenta un budget intr'adevăr : echilibrat,
un budget
în care veniturile să fie prețuite cu cumpătare şi cheltuelile ordinare
alo Sta-

tului să fie toate înscrise în budgetul ordinar,

Pentru alcătuirea unui ast-fel de budget, însă, veniturile actuale
na mat
ajung. Nu M& îndoese că domnia-voastră veți da guvernului Meii
un sprijin
luminat şi patriotic în crearea nouilor venituri „pe care guvernul Meii
lo-a proectat ast-fel în cât să fio repartizate cu dreptate pe toate păturile
societăţei,
Aceasta va fi opera domniilor-voastre de căpetenie în această
primă sesiune
a acestei noui legislaturi, operă care singură ar fi de ajuns ca să
vă asigure
recunoştinţa Tărei care v'a alos.
Tot în vedere de a întări economia noastră şi a spori mijloacele
noastre de
desvoltare, guvernul Mei vă va propune o întreagă serie de legi.
Ast-fel vor
fi: legea căilor ferate particulare, care trebue lărgită așa în cât
iniţiativa, privată să poată lua și densa parte la înzestravea României cu căi
de comunicaţiune; legea drumurilor; logea apelor, atât de necesară desvoltăre
i industriei
nationale ; legea societăţilor cooperative, legea brevetului de invențiun
e și modificarea,

serviciului poștelor, telegrafelor și telefoanelor.

”
Buna rânduială economică a Țărei cere imperios și însemnate
schimbări în
administraţia justiţiei spre a o face mai repede şi prin urmare mai
sigură. Guvernul meii vă va presenta mai multe proiecte de legi privitoare
la modificarea

Codului de procedură civilă, a legei portăreilor și a unor părți din Condica
penală şi Procedura
Organisaţia

penală.
Ă
noastră militară este

ajunsă

ia o desvoltare
întreagă.
- Completarea materialului de răsboiti, guvernul Mei va căuta aproape!
a o îndeplini cu
veniturile

prevădute în budgetul ordinar, fără a avea recurs la
creditele extraordinare de cât pentru schimbările însemnate care s'ar
impune de . progresele
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Şi de ce, d-lor, nu ar fi fost la lunie îndouială ? Vă
intreb pe ori-care dintre d-voastră, dacă unuia dintre
noi i sar fi spus acum doui ani că va veni odi în care

partidul conservator, îsbit de loviturile soartei prin perderea iluştrilor şi valoroşilor săi membrii Lascar Catargi
şi- Alex. Lahovari, cari conduseseră în mod glorios partidul conservator, lipsit şi de o parte din membrii săi
de frunte, cu cari lucrase altă dată şi cu cari era în
drept să creadă că va avea să conlucreze, va fi chemat
la o moştenire
coltă,

cum

noastră;

saii

de 30

dic,

dacă,

40

celui

sar fi pus întrebarea:

de

mai

ani

nu

fusese

mai

ţara

în

i

d-voastră,

din

curagios

re-

mizerabilă

va da şi peste o

grea și

fi-va partidul conservator

in po-

neputinţă de a da un

răspuns

sițiune să facă cu succes faţă la nevoile țărei în aşa
condiţii, ce ar fi răspuns? Câţi dintre noi nu ar fi r&mas

pe gânduri,

uimiţi

sigur şi preţios.
toţi, este firesc

şi în

Această îndoauială, care ar fi fost în noi
să fi existat şi in cei-l-alţi, şi de aceea

astă vară, credinţa că

nu

vom

Acum,

putea merge înainte.

când sa dovedit că am putut, s'a schimbat şi tonul
ziţiei. (Aplause).

opo-

D-lor, în cursul acestor desbateri sai accentuat două
cestiuni; una de politică generală, cea-l-altă relativă la
activitatea noastră de guvern.
admiștiinței, Guvernul Mei vă va propune mai multe legi destinate a întări
pune
o
a
pentra
recrutare,
de
legei
a
modificare
și
militară
noastră
ea
nistraţiun
.
în acord cu învățămintele experiențe.

In privinţa instracţiunei şi a disciplinei, armata este în progres
merită toată încrederea Noastră și a Ţărei.

constant

şi

Ta cele din urmă două legislaturi s'a consacrat o mare parte de timp pentru
de lege
legiuirile privitoare la școală. Guvomul Moti +5 va presenta un proiect
speciale,
șeoalele
din
unele
de
publice
nei
instrucţia
ministerul
care să descarce
să pună în concordanță toate leginirile privitoare la învățământ şi să introducă
naționale
şi acele modificări care sunt absolut indispensabile pentru a da școalei
o îndrumare mai bună și mai conformă cu cerințele vremel.
Domnilor

-

,

Senatori,

Domnilor Deputaţi,

- Politica înţeleaptă şi leală.

de la care România

nu

sa

abătut

odată,

nici

cele
continuă a'şi da roadele ei. Relaţiunile noastre cu toate Puterile sant din
.
i
mai bune.
România a luat parte cu o vie mulţumire la conferința de la Haga: datorită

generoasei inițiative a M. S. Împăratului. Nicolae II. Guvernul Mei va supune
a
aprobărei domniilor-voasţre convenţiunile pe care le-a semnat drept urmare

acelei conferințe.

-

=

Care

este

cestiunea

de

politică generală?

Este aceea

a raporturilor reciproce dintre partidul conservator Şi constituţionalii, saii constituţionalii-consertatori,— căci la unii
este incă neprecisiune ; eii îi voii numi junimişti, pentru Uşu-

rința desbaterilor, şi pentru că cuvintul de junimişti este cel

mai obicinuit între noi. Că cestiunea trebuia pusă este
evident, căci ea este unul din factorii situațiunei politice

de aqi; de aceeape

rând

d-nii Carp, Arion

şi

Marghi-

loman ai desfăşurat această cestiune, dacă nu din acelaşi punct de vedere, dar câteși trei cu aceeaşi notă
caracteristică. Nota caracteristică iat-o: desfid că, fără
ca cine-va să fi cunoscut bine istoria noastră politică,
să fi putut
înțelege din desbaterile urmate, chiar dacă ar fi ascultat cu cea mai mare atenție şi bunăvoinţă, care este cuvintul pentru care Junimiştii votează

in contra Adresci şi. nu se află printre noi.

Intr'adevăr, d-lor, care le-a fost tema? "Tema a fost
aceasta: suntem despărțiți de d-voastră, nu pentru că

nu ne

potrivim în idei,

preună şi adi culegeţi

dar pentru că am

singuri

roadele,

din

lucrat

îm-

pricina

cu-

tare şi cutare.
Dar atunci v& pun o întrebare; o întrebare pe care şi
un copil o poate găsi, şi care dărimă toată construcţia

d-voastre:

foarte

bine,

ne-aţi dat cuvinte

pentru

cari

Domnilor Senatori,
Domnilor Deputaţi,

Legislaturei actuale îi cade o sarcină grea, dar frumoasă. Așezarea,

meinică

a financelor

Tirei,

sporirea

veniturilor,

îmbunătăţirea

mai

te-

serviciilor - pu-

blice, reforma codurilor, revisuirea în spirit larg a legislaţiei - economice
, care
singură poate atrage capitalurile de care Țara are nevoiă, constituese un
câmp
de activitate din, cele mai însemnate,
.
,
Nu M5 îndoesc că veţi fi la înălţimea aşteptărilor Țărei şi că veţi socoti
ca
cea d'înteii datorie a domniilor-voastre să munciţi ast-fel în cât legislatura.
această să fie din cele mai rodnice şi mai demne de amintit,
Dumnezeu să bine-cuvinteze lucrările domniilor-voastie,

Sesiunea ordinară- a Corpurilor Legiuitoare este deschisă.

CAROL
Președintele Consiliului de Minișiri şi. Ministru de Interne, (4. Gr. Cantacuit
no,
Ministrul Financelor, General G. Manu,
|
Ministrul Răsboiului, General Iacob Lahovari.
Ministrul Cultelor și Iastrucțiunei publice, Tale Ionescu,
Ministrul Agriculturei, Industriei, Comerciului și Domeniilor, N. Flera.
Ministrul Afacerilor Străine, Jon N. Lahocari.
.
Ministrul Lucrărilor Publice, Dr. C. 1. Istrati.

Ministrul Justiţiei, C. GQ. Dissescu.
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A

vați despărțit de noi la: 1881, altele pentru
1899,

cari adi, la

dar de ce nu

cu noi;

putut uni

nu vaţi

ne spu-

neţi pentru ce v'aţi despărţit de noi la 1895, a doua di
după retragerea ministerului Lascar Catargi de la putere?
Aceasta

nu

ne-aţi

explicat.

Aceasta

nu

ne-o

puteți

ex-

plica ; de aceea toată construcţia d-voastre cade.
Int'adevăr, d-lor, ne-aţi spus că nu aţi fost altă dată
de acord cu noi asupra politicei externe. Fie, dar aţi

fost de acord de la 1888—1895. Nu aţi fost veri-o dată
“de acord cu noi aspra şefilor! Fie, dar aţi fost de la

pr
i

1891—1895,

i

cât

nu aveţide

şefului

moartea

şi după

i

elogii şi strigăte de fidelitate pentru şeful defunct. Nu aţi
fost de acord asupra reformelor! Fie, dar aţi fost de la
1888 până la 1895.
a

Ş

Ce va despărţit? Representarea minorităţilor? Nu

era

vorba de dânsa la 1895! Presenţa d-lui Fleva? Dar
era vorba la 1895 de d. Fleva. Intermitenţa d-lui
sescu? Nu era vorba la 1895 de intermitenţa d-lui

nu
DiDi-

sescu.
Ce

a fost la 1895,

a doua

di

după

retragerea

de

la

guvern, după -acei ani glorioşi-de lucrare împreună, sub
acelaşi şef şi sub acelaşi steag? Ce v'a despărţit atunci?
Credinţa

tutulor atunci,

şi mai ales a mea,

eracă nuseva

mai desface ceea-ce s'a făcut, că pentru tot-d-auna
topit la un

Nu

loc toate forţele

conservatoare

s'aii

(Aplause).

ne-aţi putut spune nimic. Imposibilsă spuneţi ceva!

Dacă,

d-lor,

mi-aşi

face

eii

întrebarea

aceasta,

aşi

r&mas

îm-

am

dice un singur lucru: dacă la 1895 nu

preuhă, este că a fost din parte-v& un lucru care constitue o greşeală de drept civil şi adaog şi o greşeală de

prevedere. A fost vorba poate de a se incheia veri-un
pact asupra unei moşteniri viitoare; legea civilă le one spune

că nu

atârnă

faci nici un pact pentru cestii

cari

efemer

omenească,

dintre lucruri,

cătoare şi
plause).
Şi atunci,

îi

omenesc

simţ

preşte, şi bunul

de

aşa

în

de viaţa

pericol

în

fie-care

de

e bine să

cel

aşa

mai

de tre-

moment

(A-

_
d-lor, dacă

un simplu

raţionament

de

copil

vă dărimă construcţia, ia să luăm istoria care sa făcut
de d. Carp, toată, în toate detaliile ei, şi să vedem dacă

e istorie exactă sau dacă e istorie ad-hoc.

-

|

-|
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D-lor,

când

vorbese

cu o declaraţie. Ei

miraţia

care

de

am

trebue

d.

Carp

pentru

să o ai

sunt

d.

silit

Carp

pentru

nu

ori

ce

să

incep

numai
om

ad-

înzestrat

aşa de bogat ca d. Carp, am pentru d-sa nu numai
...
aşi» dice atecţiunea, dar ştii că junimiştii pretind
că sentimentul nu are ce căuta în politică... (ilaritate),
dar am

pentru d-sa prietenia sinceră pe care nu poţi
să nu o
ai pentru d. Carp, când ai lucrâţ patru ani
de dile îm-

preună
pentru

cu densul, şi la lucruri grele şi mari. Și mai am
d. Carp credinţa, că dintre toți oamenii poli-

tici, câți cunosc ei, cel care r&spândeşte cea
mai mare
simpatie e d. Carp.
'Mi aduc aminte de întâia oară când l-am
audit pe D.
Carp. Eram student venit in vacanţă de la Paris,
și în

loc să "1 ascult de aci,îl ascultam de după stâlpi
. Se
cuta art. 7 din Constituţie. D. Carp avea o părer dise absolut

contrarie

imensei

cu desăvirşire

majorităţi

a

acelei

contrarie părerei mele.

in tot-d'a-una,

şi exercita

Vorbea

Camere,

ferm

şi

ca

o aşa influență asupra Camerei,

care de alt-fel era cam slăbuță, în cât bieţii deput
aţi din
ţara nu are simi spună
de Stat,

alt drept de cât să 'mi spună
doare,

aplauda

dar

ce leac îi trebue,

Camera,

care

era

ce

"i trebue,

ea

sunt doctorul; ea nu are

că o doare, dar
aceasta

foarte

e

treaba

de

slăbuță,.— foarte

buțe sunt Camerele liberale în general,
—iar
indignat de nepriceperea majorităţei, dincolo

ce o

mea,

Şi

slă-

Câmpineanu
in fumoir, de

față cu mine, i-a luat la ocară: «nu vedeţi
ce aplaudaţi?
Aplaudaţi doctrina care desființează principiil
e partidului
nostru»; aşa de puternică era simpatia pe
care o r&spândea d. Carp.
j
Dacă, d-lor, după ce am făcut această mărtu
risire,
iai istoria făcută de d. Carp şi dic, că nu
este istorie
exactă,

este pentru

că am

convingerea

că

aceasta

este

se intempine că n'aşi.. avea dreptul să
fac această
cuţiune ei, care nu m&* găsesc de cât
de 8 ani de

disdile

datoria

noastră.

ȘI, d-lor,

o mică

in partidul conservator,de şi am
tate din partidul liberal.

observaţiune: să nu

eşit de 13 ani ŞI jumă&|

a, 0

e bolnavă, şi eii, omul

d.
D.

Man tnt

Carp spunea:

il aplaudaii, chiar atunci când
cele mai contrarii doctrinei lor,

ile rise bca cu ză iza

inajoritatea liberală
Carp eniitea părerile

Ri

întrun

intră

că ori-cine

d-lor,

cred,

partid,

dacă

şi cu

toati

intră cu credinţă, are dreptul să se îmbrace
gloria

treculă

v&spundarea
tului.

după

nu se socotește

dânsul

terani;

că față de

veservă

şi fără sfială, veteran

istoria

d-lui

este, chiar

are

data

în-

cine se prebătălie, fără

loviturilor, şi că
şi se asvârlă în

rolărei, ci după vigoarea
sintă cu peptul deschis,

trecu-

nu

recruți saii ve-

dacă sunt

dreptul să întrebe pe soldaţi,

el

vrăşmaşul,

cu

lupta

în

că

cred

Ei

este să ia toată

greșelile şi slăbiciunile

toate

pentru

şi dator

dar

a partidului,

dacă nu a intrat

de cât din diua de eri. (Aplause).
a fost
Cu acest drept, D-lor, refac această istorie. Care
Carp?

După d-sa,

n'a inceput să existe,

conservator

partidul

după 1876.
în sensul parlamentar al cuvintului, de cât
primi data
Aci mă înscrii în contra; căci dacă aşi
cea
r
rvato
conse
dului
de 1876, aşi răpi, d-lor, parti
tă
aceas
este
mai strălucită pagină din istoria lui. Care
“
).
“pagină? Este anul 4871 (Aplause prelungite

votarea
D. P. Carp: Am dis de la 1866, adică de la
Constituţiunei.
puD. Take Ionescu, ministru cultelor şi înstrucțiunei isat.
blice:

Mă

aţi spus că partidul liberal era organ

iertaţi,

de la 1866,

dar câ de organisare de partid

conservator

căci până atunci
nu putea, fi vorba de cât de la 1876,
la cari se adresa
du fusese un partid, ci numai persoane
|
Coroana. (Întreruperi).
dis de la 1876;
aţi
ce
ru
pent
Ştiu, eu "mi explic

junimişti. Dar
fiind-că până la 1876 nu fusese vorba de
ă
ei.
istori
a
eii nu pot primi o ast-fel de ciuntire
parti
a
nă
Diceam, 'd-lor, că cea mai glorioasă pagi
pre(Aplause
dului conservator este noaptea din 4871.
independenţa,
nici
iul,
lungite). Căci nici 1877, nici răsbo
nar [i
fost actul

acela

nu

nimic

nici regalitatea,

mare

in noaptea anului

Sar

care

pe

fi întâmplat
l-a

făcut

dacă

Lascar

Catargi

1871, când a scăpat Dinastia. (Aplause

prelungite). Şi, d-lor, să'mi

daţi voie să vă mărturisesc

un

dacă am fost
lucru : dacă am fost veri o-dată mâhnitde ceva,
fost când
vre-odată cu totul mâhnitin contra junimiștilor, a
r d-lui Maam citit două rânduri din prefața discursurilo
iorescu,

relativă

tocmai

la anul

1871.
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Cari

sunt acele

rinduri,

vi le voii

arăta

imediat.

Vorbind de actul lui Lascar Catargi de la
anul.

d-sa dice:

.

«Asemenea gânduri, indiferent
sau priutrun fel de simţimint
nu! am

trăit 8 ani

i

ii

dacă prin analisa clară
instinctiv, trebue să fi

trecut prin conştiinţa d-lui Lascar
Catargi
morabilă di de 11 Martie 1871 când...»

Ei bine,

4

1871,

în acea

me-

cu Lascar Catargi,

4 ani
în guvern şi 4 in oposiţiune; l-am vă&du
t in împrejurări
grele şi pot să afirm că nu din sent
iment instinctiv, ci

din judecată clară şi deplină a făcut şi a lucra
t. (Aplause),

Mai este incă un cuvint pentru care
nu pot să incep
istoria partidului conservator de la 1876.
Al douilea mare lucru pe care l-a sevirşit
vre-un partid în ţara aceasta, de Şi cu neasemă&nare
mai mic de cât
acela din noaptea de la 1871, este dea
fi aşedat financele ț&rei pe temelii trainice. Când sa
făcut această mare

operă?

De la

1871

pâni la 1875, de către Mavroghe

ni
şi întreg partidul conservator. Cum
voiţi dar .să încep
istoria noastră de la 18762
|
D-lor deputaţi, nu mi-a trebuit să fă
soldat, cum sunt,
al partidului conservator, pentru ca
să recunosc frumusețea acestor două pagini glorioase din
istoria politică a

partidului

conservator.

Discursurile mele sunt publ

icate.
Veţi vedea că între anii 1884 și 1888
, în oposiţiunea pe
careo făceam lui Ioan Brătianu, atunci
când nu eram mem:

bru al partidului conservator,

și am apreciat
servator,

opera

precum

şi

marea

partid la sprijinirea, la

această

ţară.

de 3, 4 ori am recunoscut

cea mare financiară a partidului conparte

întemeirea

pe_care

ideilor

a luat-o

acest

monarhice

în

E

|

A doua idee, pusă înainte de d. Carp
în
făcut, este că chiar dupe 1876 nu a mers istoria ce a
lesne cu or.
ganisaţiunea partidului, şi că la 1881
de aceia s'a spart

corabia. Pentru ce? Din causa polit
icei externe? Să fie
oare numai din causa politicei exte
rne că s'a întâmplat
ruptura la 1881? Nu, aceasta nu este
exact.
|
Și că a fost ceva. Nu am să ascu
nd nimic. In aceasti
privinţă
ei am tipărit de mult ceea ce
cred, şi nu eit
voiu face ca D. Sturdza să spun că
sunt păcate de tinereţe

lucrurile făcute de mine în vârstă de
bărbăţie. (Ilaritate).
7

5

-

Dar

aceasta

numai

scrisă de un junimist.

să

Nu.

fie?

martoro

lait

A fost întradevăr la 1881

istorie

alt-ceva

conservator.
care a diferențiat pe junimişti de partidul
a propus
Era să se proclame regatul, și loan Brătianu
să delege trei
atunci, prin d. Carp, partidului conservator
rea regatului să
membri în guvern, pentru ca proclama
spune în preȘise
_se facă de ambele partide la un loc.

d-lui Maiorescu că cine s'a opus atunci

faţa discursurilor

ştii cine.
a fost d. general Manu, d. Păncescu şi nu mai
nu numai
Ei bine, cei cari sai opus ai bine meritat
întreagă,
ţara
la
de
şi
de Ja partidul conservator, dar
nenomai
cea
fiind-că era cea mai greşită concepţiune,
păsă
ului
rocită politică, ca odată cu proclamarea regat
|
răsim sistemul parlamentar.

Căci ce sunt

compuse

ministerele

partide

de ambele

dacă nu desființarea regimului parlamentar?
rsului
Alta este concepţiunea politică adeverată a concu
Ele trebue
celor două partide la săvirşirea actelor mari.
are r&fie-c
săi,
ul
scaun
să se ajute, dar fie-care de la
ţie.
oposi
de
mânând în locul săi de guvern saii
ţă, nu este
Ca să conluerăm cu toţii la o operă mărea
li şi consernevoie să stăm pe aceiaşi bancă și libera

u săvatori, este trebuinţă numai să fim de acord pentr
nu să
iar
ele,
voinţ
virşivea faptelor mari. Să ne unim
ne

amestecăm

banca

în

ast-fel de confusiune

ministerială,

în cât

la “despărţire

putem găsi nici steagul, nici bagagiul.
Conservatorii

ați plecat.
d-voastre,

Şi

refuzând

astăgi

partidul

şi să

să vE urmeze

veniţi

intrăm

să nu

ne mai

(Aplause).
sfatul d-voastre,

şi spuneţi că, după

conservator

într'o

plecarea

a comis o serie de gre-

numele aseli, sa unit cu d. Vernescu, şi a schimbat
că -dacă e
d
uitân
dăogând pe «liberal» la «conservâtor»,
ional» !

tituţ
vorba de nume, şi d-voastră aţi adăogat pe «cons
în politica exSpuneţi că ai făcut conservatorii greşeli
, sunt lucruri
ternă, în cestiunea apanajiului, etc. Nu discut
rog să-mi răsşi-v&
trecute. Dar eii vă întreb un lucru,
care ar trebui
pundeţi franc, sincer, cu mâna pe inimă:

greşeli?
să fie sentimentul d-voastre la audul acestor
conservaSă vă credeţi în drept.de a mustra partidul
şcare în
remu
de
tor, sai să vă coprindă un sentiment
condul
conştiinţa d-voastre? Dacă sunteţi faţă de parti

iai
aan aeme-cea

P
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tele şi

pretindaţi, creerul, inteligenţa ; dacă sunteţi,
Marghiloman cu nai multă dreptate, un
care să fie sentimentul mumei care 'şi păsentimentul fratelui care 'şi părăseşte fra-

“| expune

să moară,

dacă 1 găsește,

mai

târdii

trăind? Să 71 mustre că nu a: murit, că a
fost silit să se
adreseze la o mumă vitrigă, că a fost silit
să găsească
un prieten în locul afecţiunei fraterne, care
plecase de la

dânsul? (Aplause).

|

De aceea, credeţi-mă, nu era firească acusa
ţiunea, nu
eraii fireşti imputările, pe cari le aduceţi
în contra partidului conservator, fiind-că lipsit de concursul
şi luminile
d-voastre, ar fi comis greşeli; o fi comis greșel
i, nu discut,

dar d-voastră

nu este firesc să le vedeţi. Mult mai firese

este sentimentul pe care l-am vEdut la
d-voastră ceri,
atunci când loan Lahovari, acest al optulea
incapabil,
arăta cum a apărat interesele ţărei; l-aţi aplau
dat dându-mi.
incă o dovadă că sângele tot mai gros de
cât apa este,

ori-ce sar

dice. (Aplause

și)).

Nu aveţi dreptate! In d-voastră nu poate
[i de cât un
sentiment omenesc, unul singur faţă de
greșelile partidului, dacă ai tost greşeli ; remuşcarea
că l-aţi părăsit,

şi năzuința de a scuza

în

cât-va

faptul

că l-aţi părăsit.

Numai atât, căci nu poţi cere nimenui
socoteala de
cum a trăit când tu l-ai condamnat să
moară! (Aplause).
de,

Trec, d-lor, la al treilea act al istoriei, la 1888.
Atunci
nu

slavă

puteţi dice că

Domnului,

La

1688

d-voastră ați lucrat şi alţii aii cules;

la 18S8

nu

se potriveşte

aţi făcut o greşeală,

aceasta.

o mare,

o neiertată gre-

vaţi fi dat seama că este şeful priceput,
cutat, câte lucruri nu se puleau evita în

iubit şi nedispartid, şi cine

şeală.

Dacă d-voastră,

care cunoşteaţi pe Lascar

ştie dacă şi astădi nu

ciproce

de

urmele,

Catargi,

suferim în: raporturile noastre re.

cari ai

r&mas

din

neincrederea

de
atunci, din tentativele d-voastre zadarnice şi
neputincioase
de a înlocui

ceea-ce nu se putea inlocui, şi de a lua
din
fruntea partidului pe acela care scrisese în
istoria acestei
țări

cea mai

frumoasă

pagină.

Căci, d-lor, nu aveţi scuza

această

Cameră,

tec», adică un

ceea

(Aplause

viui).

,

unuia ca mine. ii eram în

ce se chiamă

la Berlin

«un

s&lba-

rătăcitor între partide, un om fără culcuşi.

pete ea
eco

servator, cum
cum a giso d.
frate mai mic,
răseşte copilul,

ca

,

07
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Lascar Catargi,
De alde mine puteam să nu cunosc pe
ori le-am
puteam să'i spun amărăciunile pe cari de dovă
nici n'a
el
largă,
sa
spus, amărăciuni pe cari cu inima
dar
-le;
tându
viut să mă lase să i le amintesc, regre
trâil, cari
d-voastră, d-voastră cari lueraserăţi cu dânsu
ştiţi ce tesaur
să
ia
trebu
cari
serăţi împreună, cari ştiaţi,
ce tesaur de
şi
une
de minte, de muncă şi de abnegaţi
(aplausc),
om,
lipsă de personalitate excesivă era în acest
d-voastră să faceţi ce aţi făcut?!
dânsul, viață
Şi cu ce folos? Voind să '1 eliminaţi pe
cari poate
re,
viitoa
creat doni concurenți la moştenirea

_
nu se gândise până atunci să vie.
încer,
sfirşit
Și acum, d-lor, trec peste 1888. Căci în
; sa făcut
cări aţi făcut, dar nu aţi putut. A venit 1891
ministerul de la 1891. V'o

am

ei că mai

credut

adâncă

spun cu

convingere: nu

după

sunt junimiști şi conservatori

ce s'a făcut ministerul de la 1891!

Dacă

am

lua din

membrii
ceastă Cameră cea mai mare pante din
mum
maxi
trei
doui,
tăţei, nn e unul—ori fi unul,

a-

majori=
— cari

tot-d'a-una
să fi credut la 1891 că nusa isprăvit pentru
cu divisiunile din partid.
care

În diuaîn
Am un martor: Intrebaţi pe d. Panu.
conservalor, a fost
d-lui a inceput evoluţia către partidul
la mine şi am avul o conversaţiune.
cum vedi tu
Cea dintâi întrebare a d-lui Panu a fost.
veți mai fi la guvern,
viitorul? Credi d-ta că, după ce nu
ii? Şi i-am spus, În
o să rămâneţi împreună cu junimişt
da.
perfectă convingere, „neapărat că
ar fi bine să
D. Panu mi-a răspuns: Ei nu ştiit. Aşa
şi prea vedli lucrufie, dar mă tem că prea eşti optimist

în

trăit cu noi

contra

4 ani.

Aveţi

Din

potrivă,

noastră?

să-vă
ne-aţi

de ceva

plângeţi
făcut

un

tablou

că aţi fost totul.
de o legislaţie glorioasă în care diceţi
ectuali, de cât să
Ce situaţie mai admirabilă pentru intel
armate supusă Şi
- fie singurii intelectuali in capul unei
Ea
|
numeroasă ?
plecăm de la guŞi totuşi la 1895, când a trebuit să
la clubul din calea
“sern, ce am v&dut? că noi ne-am dus
mai
Victoriei şi

d-voastră

la clubul

constituţional!

lar

ii

Aţi

că are
vrei d-ta să le vedi, iar nu cum e sigur

i

rile cum
să fie.

69

târgii, în acele dile de mișcare şi de muncă în oposiţia
pe care am făcut-o, vam cerut concursul şi nu ni l-aţi

dat. Și când a venit

concursul?

La sfârşit! A! atunci a

venit întreg, sincer.
Am convingerea că aţi fost de cea mai mare sinceritate şi lealitate în lupta din urmă pe care am dus'o contra
d-lui Sturdza, Nu vreait să minimez partea nimânui şi
recunosc că, în diua în care s'a vă&dut la Dacia un Maiorescu
şi un Theodor Rosetti, oameni cunoscuţi pentru cumpătare in cuget şi” pentru cumpătare în expresiuni, când

i-a vădut lumea plângând

Delavrancea,

pentru căderea

în

diua

la accentele călduroase ale lui

aceia,

regimului

de

sigur

că

mult

Sturdza. Dacă eii vă

aceasta, v'aşi ruga şi pe d-voastră

cu aceia cari in acele împrejurări

s'a

facut

recunosc

să fiţi ceva mai drepţi

sati deslipit de d-nul

Sturdza şi aii trecut în rindurile noastre, căci dacă accentele lor ai putut să vă facă să plâugeţi, nu puteţi să

bânuiţi sinceritatea convingerilor cari “i aii împins în mijlocul nostru (Aplause).
Ei, d-lor, ajung la 1899. A murit Lascar Catargi. A

murit

care

pe câmpul

9

venit sarcina
în diua

ca un

eroii,

vestea victoriei. Şi

puterei,

„toate greutăţile.
vam

de bătae

i se aducea

grea,

cea

mai

în momentul

atunci, d-lor,
grea.

Voiii

Sunt hotărit să nu las nimic sub

de adi. Foarte

fâcut oferte.

grea.

Și am

venit la

in

ne-a

examina

tăcere

d-voastră şi

_

Dacă suntem fratele mai mare, vam făcut oferte de
frate mai mic la-frăte mai mare. Le-aţi primit? Le-aţi

primit?
vreau

care

Și nu vre—aţin să se constate lucrul
— şi nu

să

iaii un

am

merit

care “nui

revine;

nu

ei sunt

îndrăsnit să cer şefului pârtidului să facă

con-

cesiile pe cari le-a făcut. Le-a cerut alţii, mai bănuiţi de
d-voastră că sunt vrăjmaşi grozavi ai junimiştilor. Aceia

sunt cei d'intâiii cari ai

cuzino

şi

Manu

abnegaţiune.
Și ne-am

cu

avut

multă

ideia primită de d. Canta-

bucurie şi, pot să dic, cu multă

Nu aţi primit. De ce nu aţi primit?

găsit

noi, din

pricina

|

d-voastre, ştiţi cum ?

Inchipuiţi-vă, în ajunul bătăiei. de la Austerlitz, să fi murit
Napoleon şi aripa stângă franceză să fi plecat acasă. Nu.

așa că

sar

fi

credut

că

aceste împrejurări Napoleon

se

pierdee bătaia?

Fi bine

în

mort a fost înlocuit cu simplii
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căpitani, valoarea celor rămaşi sa îndouit şi bătălia s'a
câştigat, pentru-că causa era dreaptă. (aplause prelungite),
fiind-că steagul era purtat de mâini pe care d-voastră le

credeţi debile, dar cari s'aii arătat vinjoase, fiind-că acest

ţine.

l-ar
|

pe ori-cine

imbărbăteze

steag nu poate să nu
(Aplause).

-

Si aci, d-lor, prind eii taina tuturor greșelilor d-voastre,
aci văd toată psychologia grupului d-voastre.
" Plecaţi de la două idei greşite, şi de aceea vaţi înşelat atât de, des în socoteala d-voastre, şi de aceia
grup de oameni inzestraţi pe de-a 'ntregul, un grup
oameni cari ai făcut servicii acestei. ţări, un ast-fel
de

grup

buinţez

oumeni

se

cuvintulde

găsesc

vreait

în...nu

astă-vară,

sunt hotărit

un
de
de

mai

între-

să pun

strajă

să

grei de lă-

gurei mele, dar se găseşte intr'o situaţiune
|
mMuril.
Care este greșeala fundamentală, greşeală care va condus

în toţi paşii d-voastre?Intâiă, aţi tăgăduit in consciinţa

a

d-voastră

existenţa

aţi credut că partidele sunt A, B, C,D,LE, şi
partidelor;
Vaţi închipuit că intrun partid politic când ar lipsi un
A,

B, C, D, E, ar muri

partidul.

Vaţi

înşelat;

un

grup

poate să piară intrun accident de drum de fier, dacă se
intimplă nenorocirea,—un partid politic nu dispare. (Aplause). Adevărata forță a partidelor nu este glasul
unuia

dintre

noi; sar

din această Cameră,

putea

să amuţim

toţi de acişi toți

tot ar remâne un partid conservator.

|
(Aplause).
D-voastră, oameni de ştiinţă, nu ştiţi că una din descoperirile ştiinţei moderne este că nevoia creează organul,.

iar nu organul creează nevoia. Aceasta este regula în tot
regnul vieţuitor de la celulă până la omul cel mai genial.
Este nevoie de un grup care să apere interesele con»
servatoare în această ţară, organul se va înființa, odată
dar în tot-d'a-una r&smaj frumos, altă-dată mai strâmb,
pungând nevoilor țărei şi în tot-d'a-una gata să le apere.
.
(Aplause).
fi ghicit că o să aar
Cine
Oamenii nu sunt nimic.

a ?
-părăm ideile conservatoare. înțre d. Fleva şi Delavrance
despre
scria
ce
Cine ar fi ghicit când scria d. Delavrancea

mine,

pot să "i-o spun

pentru

că în sutletul

mei nu*a

“71

remas absolut nimic, cine ar fi ghicit că mână în mână
cu d. Delavrancea o să r&sturnăm pe d. Sturdza?

A doua greşeală a d-voastră, şi care tot-d'a-una a dominat şi a stricat linia d-voastră politică, este că ați credut
că lumea se guvernă numai prin raţionament. Nici no),
nici lumea nu se guvernă prin raţionament. Raţionamentul joacă partea cea nai puţin însemnată în purtarea

noastră a tuturor.

Ceea-ce ne conduce

este partea emo=

țională. Ea dirige acţiunile noastre. Acea parte emoțională d-voastră o neglijaţi. D. Arion dicea, și nu era
glasul sâii, ci era glasul junimist, căci 71] cunosc şi oti-ce

sar întâmpla va rămâne aceiaşi prietenie și frăţie între
noi, d. Arion glicea că liberalii pun iubireîn acţiunile lor
şi conservatorii numai rațiune.

Protestez in numele partidului conservator, nu primesc
ca partidul conservator să fie despuiat de cel mai înalt,
de singurul sentiment nobil în omenire, de dragoste:

(Aplause)..

-

-

Nu, d-lor, alta este deosebirea: liberalul caută popuJaritatea, aleargă după densa, cu riscul de a'şi târi de
multe ori demnitatea -in tot felul de noroaie; conservutorul

cel

adevărat

turnul de fildeş; dar
arde

nu

se

în

o flacără cu atât mai

la toate
lungite).

vânturile

ca

simte

la

turnul de
vie cu

flacăra

locul

lyi

fildeş,

în

de

cât

inima

în

lui

cât nu se răspândește

liberalului.

(Aplause

pre.

De

aceea, d-lor, când ne-aţi refusat concursul, nu neam uitat la” greutatea sarcinei. Am dis: ne-a cădut aaceastă povară, oameni să fim, trebue să mergem înainte;
şi am mers înainte.

Dar am făcut greșală, diceţi, am primit concursul neconservatorilor!
|
Mai întâiu vă întreb: presupun că am fi făcut-o, “și
veţi vedea că n'am făcut, ca ce drept această imputare?
Când aţi refuzat să ne aduceţi partea d-voastre de

muncă

la

opera

cea

mai

grea

care

a

cădut

vre-o

dată

asupra partidului conservator, cu ce drept ne întrebaţi :
unde neam luat auxiliari?. Unde am căutat să com-

pensăm forţa ce ni'se retrăgea de d-voastre?
ales răi?
e
|
|
Vă miraţă că este d. Fleva printre noi? Ce
7

Dar am
aveţi de

Persoana?

imputat d-lui Fleva?

sai ideile

Apucăturile?

sale?

Persoana? Cum puteţi să'mi spuneţi mie aceasta?
Căci la 1888 în fața mea d. Carp a rugat ped. Fleva să

intre în ministerul săi. Ce era bun la 1888, în ministerul ştiinţific-intelectual-conservator, de ce să fie răi la

1899 în ministerul incapabil al partidului conservator
pur? (Aplause).
Precutul revoluţionar al d-lui Fleva? 'L credeţi revoJuţionar? Dar avem noi dreptul să vorbim de aceasta?
De trei ori sa mişcat d: Flâva în ţara aceasta; de două
ori în folosul nostru. Și dacă am profitat de mişcarea

d-lui

este

Fleva

un

lucru

inadmisibil,

ne respectăm,

dacă

să”i facem imputare d-lut Fleva. (Aplause).
Să vorbim d& mijloacele de luptă ale d-lui

Fleva?

Cu

ce drept? La 1888 am fost alături cu dinsul, la 1899
ați fostşi d-voastre alături cu d-sa,-şi aţi consacrat, prin
presenţa d-voastre, că sunt împrejurări în cari sunt la
locul lor mijloacele de luptă ale d-lui Fleva (Aplause).

ideile d-lui Fleva? Cari id: le găsiţi d-voastră turbură-

A!

toare? Ei ştii un lucru, că atunci când a tost vorba de vindarea moşielor Statului în loturi unici şi numai la ț&rani,
singurul discurs real conservator l-a pronunțat d, Fleva.

lată cemi aduc aminte. .

-

Dar d. Fleva vrea descentralisarea. Adică la 1888, când
d. Carp îi propunea ministerul nu voia descentralisarea ?
Şi totuşi d. Marghiloman ne spune că d. Fleva fără descentralisare nu se poate.
Ei bine, d-le Marghiloman, a incercat d. Fleva descentralisarea în partidul săi, unde cred că este ia locul ei
descentralisarea,
face

nici

şi nu a putut;
conservator,

în partidul

şi.

fiind-că

atunci

nu

o

nu

poate

r&mâne

i-ar

d-lui Fleva de cât să se descentraliseze pe el singur în
această ţară. (Risete. Aplause).
Dar ei voiii pune o cestiune bunei-credinţe a d-voastre.

Să'mi spuneţi, este vre-unul dintre d-voastre, care în pe“rioadele ultimei lupte în. contra d-lui Sturdza, nu. 'şi-a
dis în conștiința lui, dacă nu 'şi-a spus-o prietinilor lui,

că ar
alături

fi un

mare

păcat ca săl

cu d. Sturdza,

vedem

iar pe

d.

şi că tot ce omeneşte este

Fleva

posibil

.

trebue

făcut să rămână

guranţă

că

nu

mi

se

lângă

va

noi.

da. nici

Pun
un

intrebarea cu

răspuns

si-

negativ.

Atunci cine d-lor? d Dissescu ? intermitența d-lui Disescu? Dar de ce intermitenţa d-lui Dissescu? Fiind-că

d. Dissescu a fost odată în partidul liberal.

Dar bine, d. Marghiloman stă acum întte doui membrii
din această Cameră, amândoui foşti liberali, amândoui junimişti, şi după această bancă vorbesc cit care am fost
un an şi jumătate în partidul liberal.
Dar voiţi să intindem această socoteală? Dar d. Dissescu
de când nu mai este liberal? De 8 ant de dile. De când
este d-sa în partidul conservator? Aceasta o știi mai
bine junimiştii, căci d. Dissescu întâiti în grupul acela
sa înscris. (Ilaritate). Dar am maj vădut. într'o gazetă
dicendu-se că d. Dissescu este dintre acei cari pot. fi în

club, dar nu şi în guvern.

D-lor, în partidul conservator

ori-cine este; în club poate fi şi în 'minister, cu o singură
condiţiune: ca actele lui să facă onoare partidului. “Noi
nu avem soldaţi de 3 categorii: de comitet, de club şi

de guvern;
chiar

aceasta este

sentimentelor

contrariu

partidului

nu numai

Dar acum, d-lor, după ce am compus, cum

„acest

guvern,

că suntem
fost vecinie

care

este

incapabili?
incapabili,

cusurul

nostru

ce?

Pentru că

De

find-că

d-voastre,

Singuri

voturilor

nu aţi

putut

noastre, că

acţiunea mecanică
Apoi,

în

Este

trecut am

nu

am

avut

avut bun, este

d-lor,: să'mi permiteţi să spun că
este
şi neindemânatică declaraţiunea aceasta a

face

nici chiar la 1888, când aţi fost
când d-voastră nu sunteţi în stare
concursul nostru, ne spuneţi că noi
numărul d-voastre pentru urnă, că
cursul

l-am compus
principal?

nici o dată

„Dică idei, nici program? Căci. ceea ce am
numai ceea-ce ne-a dat grupul janimist!
Mai întâi,
foarte ciudată

teoriei, dar

conservator.

d-lor,

suntem

nici odată

nimic,

singuri la guvern. Şi
să “faceţi nimic fără
nu am fost de cât
vam dat doar conadică bilele d-voastre,

la urnă şi nimic mai mult?

chiar

instrumentele

dacă

ar

avea

urechi

când le-ai spune că sunt doar instrumente, şi tot ar refusa

conlucrarea

lor!

(Aplause).

Noi nu am avut program?
„aceasta.

Ia să murim şi chestiunea

-

că

dinţe.

aii

nu

partidele

programe;

se aibă

Da

când se susţine

eroare

o

Este

7

-

partidele

trebuesc
ten-

ci

programe,

|

Guvernele ai program, nu partidele.
Şi de ce nu pot avea programe partidele, şi trebue să
aibă programe guvernele? Pentru că programul este o
de

serie

cari trebuese

măsuri

realisate într'un

timp

scurt,

căci dacă ai pune în program mâsuri, cari trebuesc inde-

plinite d'abia după 20 de ani, acel program nu sar potrivi
cu nevoile ţărei şi n'ar mai fi acceptabil. Dar partidele sunt
menite să dăinuiască deci, sute de ani! Cu programe de
partid ar trebui atunci sai să te ocupi cu lucruri absolut nepotrivite cu starea de lucruri de adi, saii să te
vedi la fie-care 5 —
ani cu programul epuisat şi fără
cuvint de a mai exista.

Aşi vrea să-mi spuneţi care este programul partidelor
politice din Belgia sai din Englitera? Odată ai incercat

liberalii englezi să facă un program de partid, după retragerea lui Gladstone. Aii făcut prograrrul din, Newcastle.

Ştiţi resultatul?

.

la să le citiţi discursurile, și să vedeţi cum dic cu toţii:
nu ne va maj prinde nimeni cu asemenea glumă! (lla-

ritate).

Aţi ameţit lurhea cu vorba Programele, şi pe bieţii liberali "ii-aţi făcut de ris, căci spunându- -le mereii că un

partid” trebue si aibă un program,
meni

într'o: odae

şi pe

un

petic

de

sai închis bieţii oa-.
hârtie

ati

câ-

înşirat

te-va lucruri, pe cari le aii numit programul de la Iași.
"Şi-a gis: alegerile în România se lac cu ingerinte,
aide punct de program: în timpul alegerilor, puterea executivă să fie suspendată şi să guverneze 3 membri de la
curtea, de casaţie traşi la sorţi!

Citind programul liberalilor, dacă n'ai şti de unde vine,
ai dice, aceasta e cel mult din Moș Teacă! La aşa
ce-va i-a dus mania programului. V'ați bătut joc de ei
cu

această

Nu

chestiune!!

există, d-lor,

însă programe

programe

de guvern.

de partide

politice,

Guvernele singure, cari

există

ai

o

viață scurtă, pot să'şi facă o listă de măsurile ce trebuese îndeplinite. Şi ce fel sunt aceste măsuri? Măsurile

propuse

de un guvern

trebue să fie ast-fel in cât

să

nu

fie prea mare deosebire de cele pe

cari le ar

fi propus

guvernul adversar.
Viaţa * parlamentară ce presupune? Guvernarea prin
succedare de partide presupune, nu o vecinică tulburare,

o facere și desfacere,

ci o vecinică

achisiţiune.

Și ca să

lie o vecinică achisiţiune, trebue ca ceea-ce fac eii, să
nu
fie cu desâvirşire insuportabil adversarului mei,

pentru

ca să'l forțez

alt-fel ar fi întocmai

să

desfacă

ca opera

ceea-ce am

aceluia

facut

eu;

care in infern suia

piatra in vârful muntelui, de undeo rostogolea pentru ca

s'o

suie iarăşi. Acesta este adevărul parlamentar, şi ţările,
guvernate de partidele politice, numai atunci sunt guvernate cu succes, când, intre cele două partide, diferen-

țele

sunt

aşa

de

mici

în

cât fie-care,

când

soseşte la

guvern, poate să considere ca un bun câştig pentru ţara
intreagă opera predecesorilor săi, şi să se uite în alte
direcţiunca
i să facă noui câştiguri pentru viața națională (aplause); iar ţările cari n'a ajuns încă la o a„ devărală viață parlamentară—și fără să supăr pe nimeni,
aşi pune Francia în prima linie— sunt țările cari in loc
de partide parlamentare ati partide constituţionale, în
care viaţa politică nu poate să fie de cât un deșert steril
sai o succesiune de revoluţiuni, fie că ele se fac cu
puşca, fie că se fac prin legi revoluţionare, ca acelea de
„cari vorbea ieri d. Marghiloman, ca legea privitoare la

curtea de casaţie, făcută de către guvernul liberal. Dacă
lucrul este ast-fel, programul nu a fost nici al d-voastre,
nici al partidului

conservator,

ci al gavernelor

cari sati

succedat, Meritul? Meritul nn se poate judeca de cât
„după reformele îndeplinite; căci, sămni daţi voe să vă
spun,

meritul

nu stă în proiecte,

ci

în

cele

îndeplinite:

Și aci ating un al douilea adevăr politic: este o imensă

eroare, când vorbiţi de oamenii de Stat, să vă preocupaţi atât de ideile lor. Ideile în genere, nu se găsesc de
oamenii de Stat, ele es dintr'un complex de împrejurări,

isbucnesc de pretutindeni, când răspund la nevoi adev&rate. Bismark n'a descoperit ideia unităţei germane, el

a făcut

ceva

oameni

nu

mai
sunt

bun,
în

a

realisat-o.

occident,

cari

Idei,

sunt

în

proiecte,
stare

să

câți
re-

dacteze sute de proiecte, incapabili însă de a le transforma.
in legi. Acesta este meritul, proiectul să'l faci lege. Şi

de ce aceasta?

Ca să faci un proiect trebue să

aibi

in-

să aibi putere, şşi în lume

teligenţă; ca să faci legi, trebue
puterea este totul.
Acum vă întreb: cari sunt reformele făcute de d-voastră?
Absolut nici una, fiind-că nici o-dată n'aţi avut puterea
ca să transformați proiectele d-voastre în legi. Reformele
suit ale partidului conservator, fiind-că cu puterea lui,
.lui asupra ţărej, cu devotamentul şi cucu ascendentul
ragiul membrilor lui, cu dragostea membrilor lui, cu a- cestea aţi transformat proiectele in legi, cu acestea aţi
imbogăţit instituţiunile acestei ţări, cu acestea aţi putut
căpăta dreptul d'a vă mândri, cu opeta unei mari armate,
în cari aţi fost soldaţi. (Aplause prelungite).
Da, reducând dar rolul fie-căruia,—şi trebue redus mult,
şi este bine ca să se reducă, căci este bine ca orgoliul
fie-căruia din noi să fie țărmuit într'un interes general;

căci dacă suferă de ceva neamul acesta, este de-o excesivă personalitate. „...(Aplause).
De câte ori putem reduce ceva

din

această

excesivă

personalitate, este o datorie să o facem ia lumina istoriei,
Ja lumina adevărului!
Sâ reducem dar lucrul la proiecte de legi.
Fie!

D-voastră

frumoase,

proiecte

aţi inşirat

făcute

de

d-voastră, în trei departamente: la finance, la justiţie şi
la domenii, şi ne-aţi întrebat ce am făcut noi conser-

vatorii ?
La cele trei departamente,

|
evident că n'am putut face

nimic, de vreme ce erati ocupate de d-voastră!
Nu aşa trebue pusă cestiunea, ci trebue să-ne întrebăm, dacă, pe când d-voastră ocupați cele trei departamente,

o operă

conservatorii,

cari

ocupaii pe cele-alte cinci, făceau

operei pe care

inferioară,

o făceați d-voastră. Aşa

trebue pusă cestiunea, şi punend- o aşa vă voiii dovedi că
n'aveţi

dreptale.

|

Vă iai pe rând. La domenii, de exemplu, a fâcut d.
Carp proiecte importante, aceasta este incontestabil. Nu
vorbesc
de legea învăţămintului profesional, aceea nu
este lucru mare, căciin realițate n'a făcut un. tip noii de
şcoală,

na

făcut

de

cât

o organisaţiune

mai bunăa şcoa-

elor. existente, la arte şi meserii, desvoltarea unor ateliere cum se cade, şi la școalele de agricultură adăogirea

-

17

fermelor care lipsea. A făcut legea tocmelilor agricole;
Nici aceasta, credeţi-mă, nu este o reformă de prima ordine.

Dar a făcut legea minelor,
avend

şi valoarea

reformă de

originalităţei,

căci

prima ordine,
sistemul

legei

şi
mi-

nelor nu este exact acelaş în nici o altă legislaţie.

La justiţie aţi ficut legea inamovibilităţei magistraturej.

Aci vedeţi, d-lor,

cât

de

adevărată

este

teoria

mea, că

proiectul nu insemnează nimic, ci legea însemnează totul.
Cine nu poate să redacteze un proiect de inarmovibilitatea magistraturei? Care ministru n'a redactat unul, şi
care Mesagiii al Tronului, în timp de 30 deani aproape,
nu vorbesce despre acest lucru? Unde este însă mesilul,

este atunci
făcut

când proiectul

îmbunătăţiri

sa

în condica

transformat

în

de comerciă, in

decătoriilor de pace, şi oare-cari îmbunătăţiri
penală. Cred că
Las financele,

cu aceasta sunt exact Şi quit.
pentru că acolo lucru e mai

ŞI voii reveni.

lege. Aţi
legea

ju-

în condica
complicat

Ei, pe când se ficeai aceste lucrări la domenii şi la
justiţie, cei-l-alţi miniştrii conservatori nu făcea nimic? Dar

la r&sboiii? Generalul Lahovari,

oară

infanteria

noastră,

care organisa pentru întâia

care dedea

armatei. o armă

exce-

lentă, în ciuda tutulor ceriticelor, şi care a avut cea mai
strălucită răsbunare pe care o putea avea. un om, când s'a

afirmat

de miniştrii

liberali,

de pe această

bancă,

că cei

cari criticaii această ârmă spusese neadevăruti. . . (Aplausc).

Când organisa cavaleria, când făcea cazărmile, când
organisa statul major, Lahovari era mut? Această operă,

în departamentul lui, este o operă inferioară operei ministrului de domenii și de justiţie? (Aplâuse).
Dar

Camerei

la lucrările
făcea

legea

publice?

Când

drumurilor

actualul
de

fer de

preşedinte
interes

al

N

parti-

i

cular, acea lege pe care ne-âi schimbat-o liberalii şi cu
care ca un simbol începem această legislatură; când dâusul organisa serviciul teehnic, când alcătuia proiectul de lege
pentru drumuri, pe care iarăşi il vom relua dilele acestea,

făceau operă inferioară ministrului de domenii și de justiţie ? Dar la interne, când răposatul Lascar Catargi cu
acea comprehensiune
genială, reforma toată organisa-

o

din

câte

saă

făcut

în

țară,

———

„d

bună

cae t

mai

!

cea

EI

țiunea noastră administrativă, şi vă da legea. comunelor -

urbane,

Na aid ia .
iee

i
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,

legea

când

vă

Catargi,

făcea

Lascar

proect

jandarmeria,

înființa

sanitară,

al

d-voastre de la 1881 destinat să rămână vecinic proiect fără

Lascar

interioară

operă

o

Catargi

operei de la cele-l-alte departamente?

D-lor, nu vă mai vorbesc de ce am mai făcut şi eii la
departamentul meii. Un lucru voiesc să vă spun, cât de

enfani,

bon

cu legea

venit

dice .fraucesul,

cum

să resolv

clerului

am

fost eii. Când

am

atâta

o cestiune care de

vreme era pusă, şi când am spus câte milioane 'mi trebuesc, d. Germani, ministru de finance mi-a spus că
nu poate să mi le dea.
“Care ar „fi fost atunci dreptul meii dacă aşi [i fost
dintre cei pătimaşi

de a rezolva cestiunea să fie al mei;

dis,

îi

Aşi

de personalitate?

meritul

nepopularitatea de

a creea mijloace, a ministrului de finance. (Aplause).
Ei bine, nu am primit e ministru al cultelor

să

creez eii în legea mea şi imposite? Să "mi arătaţi lege de
asemenea

natură,

să ia şi povara

primesce

ministrului altui resort ? (Aplause).

eu cel cu popăritul, şi nu m'ara
nici cu demnitatea mea scădută.

_Şi aşa am rămas
credut nici micşvrat,

Dar

resort

de

ministrul

în care

la justiţie,

la

domenii,

la

conservatorii

finance,

pati făcut atunci nimic! Aşa este! Acum, insă, li se dă
ocasiunea şi veţi vedea că pot să facă şi în aceste depari
tamente, veţi vedea în cursul iernei. ce pot miniştri

conservatori, şi la justiţie, şi la domenii, și la finance,
veţi vedea dacă opera lor e inferioară operei predecesorilor

de

aţi

lor,

lăudat-o,

Statuiui Român.

pe

ați

care
căci

e

o

lăudat-o,

operă

şi

bine

aţi

făcut

în istoria

neperitoare

(Aplause).

Mulţumesc d-lui Filipescu, că m€ întrerupe cu numele lui Alexandru Lahovari. Da, pe când noi făceam

această operă internă, Alexandru

Lahovari,

despre

care

regret că d. Carp a vorbit cuma vorbit. ... D. Carp, care
tot-A'a-una vorbesce cu atâta. tact, cu atâta fineţe, cu

atâta politeţă, n'a fost întrun ceas fericit

când

a

com-

parat lucrarea lui Lahovari în cestiunea agiului, cu a
unuia care a danţat hora unirei la Focşani. Să închid
VE
ochii mai bine asupra acestei nenorocite comparații.

întreb: dar opera pe care a făcut-o la externe Alexandru Lahovări, când ţinea, după cum ştiţi, cu atâta dem-

|
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nitate vada ţărei, când politica lui culmina în acel ceas
unic,—salutaţi”l fiind-că nu 71 veți mai intâlni!—ceasul în
care Contele Kalnoky făcea acele memorabile declara-

ţiuni în delegaţiuni, ceas măreț pe care a trebuit să-l
murdărescă un ministru liberal.... (Aplause prelungite și

indelung

repetate).

l'ăcea oare Lahovari o operă inferioară acelora cari
organisau judecătoriile de ocoale, sati acelora cari înființat
fermele model? (Aplause prelungite).
Trec acum la finance. Dar inainte, să "mi daţi voie

să fac o dechraţiune: Gloria a fost comună şi la, această
glorie, n'aii fost unii creeri şi alţii picioare, ati fost toți
suflet şi inimă,

toți

suflet

și

inimă

plause). Gloria a fost comună.

conservatoare.

(A-

nici

unii,

Să n'o sfâşiăm

nici alţii, şi chiar dacă ar fi dat să nu mai avem nici
odată prilej d'a câştiga o glorie comună, să ne iubim
trecuţul, căci viitorul nu e al nostru, şi Dumnedei ştie

dacă vom
(aplause),

nostru,

putea tot-d'a-una avea ceasuri aşa de fericite
ca aceste ceasuri, în cari retrăind trecutul

nu-avem

nimic

de care

să roşim,

cu cari să ne fălim. (Aplause).
Aţi făcut, d-lor, la finance, un mare

şi avem multe.

lucru, este

ade-

vărat; aţi scăpat ţara de plaga “agiului, este adevărat;
sub un minister, in care d. Germani era ministru de
finance, s'a- realisat reforma d-lui Carp, căci d-sa, mai
mult de cât cei-alţi in oposiţiune a luptat pe tema aceasta,

şi lucrul nu era uşor.
Daţi-mi

voie,

d-lor,

|

şi

veţi

vedea

că

daii fie-căruia

partea lui, daţi-mi voie să vă mai amintesc un lucru: se
ştie adi, și cred-că nu mai este un secret pentru ni-

meni, câ cestiunea Băncei a fost chiar pricina pentru
care saii rupt tratativele dintre junimişti şi Brătianu la
1884. La 1884, junimiştii luaţi de virtejul strălucirei lui

Brătianu,

'şi-aii

închipuit că

partidul “conservator,

mort

printre vii, nu mai era un instrument, nu mai era un
organ cu care să se poată face lucruri mari în țEra aceasta.

S'aii inşelat, ştii bine, dar prefer să admit că ai pornit

din cel mai inalt sentiment, că ai credut de un interes
patriotic a intra în partidul liberal, şi de aceea ati tratat
cu Brătianu.
|
|

In

prefața

discursurilor

d-lui

Maiorescu,
— nu

voit

Zi
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avansa nici un cuvint mai mult de ce este acolo, — se
spune cum Sa tratat, cum sait inţeles şi asupra compunerei guvernului, şi asupra programului pe care Bră-

aduc aminte,

Ba incă "mi

primit.

l-a

tianu

că d. Carp

spunea că lon Brătianu a venit la d-sa. Cunoaşteţi glumele d-sale, cari pe unii "i supără, însă pe mine nu.
Intro împrejurare oare-care. in care ei aveam dreptate,
mi-a spus: triplu imbecil. Am considerat lucrul ca o dovadă de prietenie: guguman, este lucru ordinar, triplu

imbecil, este o dovadă de dragoste.

Vă spuneam, d-lor, că sai inţeleş și asupra programului.
Unde s'a făcut ruptoarea? La chestiunea Băncei Naţionale

şi a etalonului de aur.

Acum, d-lor, daţi-mi voie să adaog că nu sunteţi așa
de naivi, ca să credeți câ numai etalonul de aur a fost

eraii un simbol; ştiţi că în

pedica. Etalonul şi cu Banca
modernă

literatura

ci

ministerială,

nu Sa dirijat de pe banca

1

ltalonul

de

era la piv-

partidul

când

timp

un

a fost

ştiţi că

căci

niţă,

Gândul

eraii un simbol.

aur, reforma Băncei

rol.

joacă mare

simbolul

din

liberal

pivnițele

Băncei. Era un simbol-a ceea-ce d. Fleva a. botezat aşa
de bine, al acelei direcţiuni politice, despre care toată lumea
a audit, ale cărei efecte toată lumea le simte, dar pe care
nimeni n'a vădut-o nici odată, despre care toţi spui că

trăeşte, dar mulţi staii la gânduri dacă cu adeverat există.
d.

Să cedeze

etalonul

Brătianu

şi organisarea

Băncei,

o mare

prospe-

etalonului

de aur,

însemna că incetează tutela, inspirarea sai sulleurul, cum
|
ă
vroiță.
sa speriat
chestie
această
de
Brătianu,
d.
cedat
Na
mulţi, şi
isbit
sai
dânsa
de
tot
d. Carp. De altminteri
poate

că ei avem săi

mulţumim,

pentru

ritate a cadrelor conservatoare.
Sati rupt tratativele. Vrea să dică,
cestiunea etalonului de aur. Dar dacă

sa

cum

făcut,

nu

acela

înseamnă

care

protagonistul

să dic?

singur.

era

Gă

a jucat

hora

unirei,

ară,
nea
. parlament
oposiţiu

la legea

agiul.
Darla

Băncei,

1886,

care

dacă

N
d. Carp ţinea la
la 1884 d. Carp

Alexandru

nu

la

Lahovari

Focşani,

dar

este

in

unde

propunea: amendamente

sar

fi primit, nu se întâmpla

.
Iancu Lahovari

scria

|
E
şi el tot in acest
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sens, şi ca să ajung la cel mai modest,
pot -adăoga că
singurul mei discurs care are 70 de pagin
i tipărite, este
cel in contra agiului de pe acele vremi.
Am vorbit şi eu de retragerea biletelor
ipotecare, şi
am avut şi părţi originale: um spus două
lucruri cari
nu

două

fuseseră spuse până atunci. Am

păcate:

întâi

atras

atenţiunea asupra

că în portofoliul Bâncei

erai 60 de
milioane efecte ale creditului agricol, şi dice
am ce fel de
circulaţiu
ne

portofolii

de monetă
imposibil de

este aceia, care se basează pe un
realisat în momente de criză, și

de aceea a venit sub guvernul conservator
şi reforma
legei creditelor agricole. Dar am mai pus
degetul pe o
plagă, şi d. Filipescu ne-a arătat fel de fel
de. mijloace

—ca

să

intrebuinţez

le găsiaii liberalii ca

un

cuvint

parlament—arpe care

să falsifice

budgetul

când

erai

la
guvern. Graţie agiului, am descoperit încă
unul din aceste
mijloace: aurul din rentă, îl intrebuinţaă
la plata Cuponului fără nici o socoteală de agiii.
Ast-fel am. dovedit, numai într'un an,
9 milioane de

deficit ascuns, despre care nu
comptabilitate.
Se lua aurul

se

vede nici

0 urmă

în

|

de la rentă; şi ast-fel nu se mai scria
cheltuiala agiului, care ar fi trebuit plătit,
ca să se procure
aur pentru plata datoriei publice.
A fost, d-lor luptă grea, şi cu atât mai

era mai

mare

ignoranța

economică

grea,

a acelor cari

cu cât

susţi-

neaii monometalismul de argint — căci este
o glumă proastă
a vorbi de bimetalism, când nu ai de
cât ruble în ladă.
Ei spuneai că agiul este un protector
al industriei naționale, adică moneta falsă ajunsese şi ea
să aibă un dar

pe lume.
Văd pe d.

aceleaşi

Nicorescu

argumente

le-am

că

ride.
vădut

De ce
reproduse

D
vs miraţi, când
şi in Japon

ia
— probabil de liberalii de acolo — când sa întor
s etalonul

de aur, (aplause prelungite, ilaritate), aşa
că aveam să
luptăm cu o ignoranță economică din
cele mai extra-.
ordinare, ascunsă sub un pretext de patri
otism r&ă înţeles, cum se ascund toate ignoranţele.

Recunosc că, in această luptă, d. Carp a
luptat bărbăteşte. Dar singur.a resolvat cestiunea? Dacă
reuşea în
intre
prinderea

Discursuri, 1V,

sa de a tăia legăturile intre partidul

con6

ema e i

ame apare are
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omul

strânge

stare

fost în

cerbicia celor
aur? D. Carp
pitan, dar n'a
pice, pe care

Dacă

tem

dice

că

cu

ce

poale

d-voastre

că

ar

dar

forțe factice,

fi

să învingă

de
de la Bancă, şi să dea țărei etalonul
căa fost în această cestiune un excelent
puter
te
arma
invins de cât graţie unei
.
iubit
"l-a
ea
ar trebui “0 iubească, căci

acest merit

și, după

am

operei

care

pe

"l-am

7 ani de guvern

îmbunătăţit

şi noi

trecute,

financiare

că e şi o parte-în

a recunoaşte

operă a fost mai slabă.
Sistemul de imposite,
lăsat intocmai,

aceste

numai, cu

recunosc

să fim drepţi

credeţi

luni,

două

în

politicos,

e

nu

căci

nu,

clientela ...

singur cu

rămânea

la 1888

şi dacă

servator şi junimiști,

în

care

"l-am

moştenit
glorios,

ceva

acea

nu

pu-

resursele

Statului.
ră, pentru că
lată un adevăr, care e în contra noast
pe care cu toate franam făcut parte din acel guvern şi
“cheţa sunt nevoit să'l mărturisesc.
şedinţa pentru
Vă rog, d-le preşedinte, să suspendaţi
5 minute.

— Ședinţa se suspendă.

C. Olănescu,
__ La redeschiderea şedinţei, d. preşedinte,
d-lui micuvintul
acordă
ocupă fotoliul preşedinţiei, şi
nistru al instrucţiunei publice.
publice :
D. Take Ionescu, ministru cultelor și instrucțiunei
priveşte trecutul. Am
D-lor, cele ce am spus până acum,

părerea mea,
căutat să dai explicarea adeverată, după
ai
împrejurările
a faptului că la Aprilie 1899, când
sa
guvern
acel
chemat partidul conservator la guvern,
ţinut ca să nu se
compus aşa cum sa compus, şi am
aceia cari am repoată răspândi legenda, că noi suntem
de care ne
fusat concursul acelei reserve conservatoare, fericiți să o
fi
spunea d. Marghiloman, că într'o qi vom
is-

de cât un interes
găsim. Dar, d-lor, trecutul nu are
presentul.
toric, şi mai mult servă să lumineze
greutăţi, am; fi
ori-ce
Odată ce am luat guvernul, în
timp că am ştiut să
neiertaţi dacă n'am dovedi în acelaş

'nu vam spune
1 ducem, după cum am fi neiertați, dacă
şi dacă nu vam
în larg ceca-ce avem de gând să facem,
noi de gând să
dovedi încă un lucru: că ceea ce avem
şi că,
facem

e adevărată

operă

necesară

adi

României,
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dacă noi nu am

face-o, ar trebui să vină, alţii

să o facă,
pentru că de cine-va trebue făcută,
sub pedeapsa de a da
țara înapoi cu câte-va decenii (Apl
ause).
D-lor deputaţi, am fost criticaţi în
această privinţă. Ni

sati făcut două feluri de critici: am
fost criticaţi pentru
cele ce am făcut, și am fost criticaţi
pentru cele pe cari
nu le-am
făcut.
Le iai îutâjă pe acestea,

Ciudată critică d-lor!

Suntem

la guvern

de

cele pe cari

7 luni:

lamentară de cât câte-va dile,

nu

am

nu le-am
avut

făcut,

viaţă

par-

astă-vară şi acum,la dis-

cuţiunea Adresei, cel d'intâiii act
al guvernului, deja
suntem criticaţi pentru lucrurile
pe cari nu le-am făcut,
Ei bine, d-lor, dacă noi avem pret
ențiunea că suntem la
inălţimea situaţiunei, nu avem și
pretenţiunea că suntem
d'asupra
A

nam

împrejurărilor.

fi tăcut în

făcut,

acest timp

ceea-ce

|

criticaţi d-voastră că

ar fi fost, d-lor, nu faptă politică,
ci faptă
de magie politică, Și nu pretinde
m nici la proorocie politică, şi nici la magie politică.
Aşa, d-lor, d. Carp, d. Marghilo
man, d. Arion chiar,
ne-a

întrebat unde e cadastrul? Unde
sunt irigaţiunile?
R&spund : la 1881, acum 18 ani,
nu acum 6 luni, d.
Carp
a anun

ţat, ca reforme ale sale, mono
polul cârciumilor şi breslele. Şi eii intreb:- unde
sunt breslele ? Unde
e monopolul cârciumilor?
Insemnează că d. Carp a renunţat
la aceste idei?
Nu. Inse

mnează că, în activitatea sa
politică, le-a seriat, şi că în acei 7 ani de guve
rn nu a găsit că: venise
vremea, sai nu venise putinţa
pentru aceste lucruri. Ei,
d-lor, v& asigur că nici irigaţiuni
le, nici cadastrul nu vor
aștepta 18 ani, şi că în cursul
acestei legislaturi vom începe cada

strul, care știți că ţine multă vrem
e, şi vom da
ceea-ce am promis în materie de
irigaţiuni ; vom studia
ivigaţiunile, căci nu am făgăduit
alt-ceva în discursul de
la Iaşi, discurs-program al d-lui
prim-ministru.
Tot aşa ne-a intrebat q. Marghilom
an : unde e'restabilirea respectului 'inamovibilităţei
magistraturei? Și lega
acest lucru de presența la minister
ul justiţiei a d-lui Disescu, care, dicea
d. Marghiloman, prin intermitenţa
sa în

ina ana

S4

ă cu inima conserpartidul conservator, nu poate să simt
ghiloman?
vatoare. Şi ce dovadă ne da d. Mar
justiţie ca să înPrea lungă așteptare a ministeului de
le ocnaşului, însemna
lăture “pe procurorul-general, cu acte
ca noi în cestiunea
pentru d-sa că d. Disescu nu a simţit
Mitropolitului.
această imputare?
Şi eu "1 întreb pe d-sa, serioasă este
am
Dar

în

mitropolitană

cestiunea

am

vorbit

la Dacia,

cu mine alături şi la
vorbit la laşi ; d. Disescu a vorbit
glasul d-lui MarghiDacia şi la laşi, nu am audit nicăeri
Joman. (Aplause).
De ce dar d-voastră,

a fost înlăturat

cu

în faptul

că acel procuror-general

acea cuviință

care se datoreşte unui

at o înaltă posiţiune
om care, de şi pe nedrept, a ocup
simţire conservatoare,
în magistratură, vedeţi o lipsă de
tul omului care, proiar nu un alt sentiment, sentimen
la Iaşi şi de la Bucununţâna discursurile pasionate de
o mâ&sură brutală de cât
resci, îi vine mai anevoie să ia
unțat?
unui altuia care nu le-ar fi pron
ie. Și

Acum

aci d.

cea-baltă

Marghiloman

cestiune,
iar a

cestiunea de

făcut o

greşeală,

la Casaţ

şi a făcut-o

o greşeală, confunde sigur cu bună credinţă, a făcut
de principii. Ne-a
dând cestiunile personale cu cestiunile
e pentru prinfacţi
spus că, de exemplu, ar fi fost o satis
incţiune magistracipil dacă se acorda 0 oare-care dist
de senator saii de
tului lovit, cum, de exemplu, un loc

deputat. |

N'a fost vorba,
- Nu primim cestiunea pe acest teren.
ru că doui consilieri
mam protestat noi, n'am strigat pent
ceva ne-am ridicat
„de la Casatie ai fost inlocuiţi. De altjustiţiabilii
această ţară,
noi. Am spus: nu primim ca, în
este amovibilă sub
şi judecătorii să ştie că magistratura
numai

, căci dacă
liberali şi inamovibilă sub conservatori
a tremurat conştiinţa
doui ai fost scoşi, nu ştiii în câți
în. contra inamovibi- în urma acelui act arbitrar făptuit
|
|
lităţei.
im. şi
simţ
noi
dacă
Dacă sia îndouit d. Marghiloman,
cele
din
ebe pe una
adi ca atunci, nu are de cât să într
cât acum dece dile,
două victime care, nu mai țârdii de
guvernului, şi "i-am
a venit să afle care este sentimentul
in oposiţiune şi nu
răspuns : sentimentul mei "l-am spus
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am nimic
capul lui

ocupa.

de schimbat; guvernul însă a avut atâtea pe
în cât de aceasta nu sa ocupat, dar se va

lată ce am r&spuns, ceea-ce eram în. dreptul meii să
r&spund.
|
De la cele pe cari nu le-am făcut, trec la cele pe cari
le-am. făcut.
Am fost acusaţi în această privinţă de oposiţiunea de

toaie

nuanțele:

1)

că n'am

sciut să

asigurăm

creditul

Statului, şi 2) de oposițiunea ca nuanţă liberală, liberală cum

să 0 numesc...

ortodoxă, că am neglijat

interesele

ţărei

în cestiunea Porţilor-de-Fer.
|
A răspuns eri d. ministru de externe asupra cestiunei
Porţilor-de-Fer, aşa în cât sunt convins că în toţi d-voastră
ați simţit tresărind acea mândrie naţională, care este rațiunea de a fi, fără de care am fi morţi în picioare, şi
că nu este unul dintre d-voastră care să aibă cea mai
mică îndouială că in mâini viguroase a fost încredinţată
sarcina, onoarea de a apăra interesele ţărei (Aplause).
De ce am mai fost învinuiți? că nu am ținut sus creditul Statului, pentru că am făcut un împrumut prea târ-

zii, şi chiar după răspunsul așa de limpede, aşa de categoric al d-lui ministru de finance, am audit pe d-nu Mar-

ghiloman

reeditând

această

acuzaţiune.

Ei, d-lor,

silit, şi 'mi pare răi că sunt silit, a intra în
detalii, dar trebue să fac dovadă complectă; căci
a dirige cu răspundere financele unei ţări 'în
grele, și alta este a face o critică mai mult

sunt

oare-cari
una este
vremuri
sai mai

puţin de amator asupra acestei direcţiuni.
Am putut, sa dis, să facem împrumutul mai de vreme
şi nu am vrut. Pe ce se întemeiază o asemenea acusa-

țiune? Știţi că am putut? V'a-spus cine-va că am putut?
Eroare. Vreaii să 71 văd şi et pe acela care va spus

aceste lucruri. Nu am putut pentru un cuvint foarte
simplu, pentru eă noi nu puteam să tratăm de cât cu un

grup de bancheri, nu cu altul, căci în diua când
aproape 60 de milioane în bonuri de tesaur la
de bancheri şi am fi tratat cu altul, ne-am fi
acele 60 de milioane să ni-se presinte la plată
nătura țărei să fie protestată.
Dar, presupuneţi că am fi putut

şi

am

datoram
un grup
expus ca
şi sem-

fi contractat
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un împrumut scădut la Maii, şi presupuneţi că situaţiunea Europei era alta şi că nu se întimpla r&sboiul
din 'Transvaal, pe care nu puteam să! prevedem, cum nu
am putut prevedea ploile din August, şi precum ne acusați adi că am cumpărat finul, ne-aţi fi acusat ca pe

nişte nemernici

(Aplause).

făcut: imprumutul.

că am

Ne

acuzaţi că am întârziat. Nu am întârziat, d-lor, de loc.
Chiar în Septembre, când grupul financiar a primit în

sfârşit să ne acorde un imprumut,

sa incheiat un proces-

verbal. Il avem. Ştiţi cum? Sub condițiune, dacă nu
se întâmpla răsboiul la Transvaal. Dar credeţi că era în

condițiuni mai bune

de

cât

împrumutul

ce

am făcut ?

Nu, d-lor. Era o emisiune de rentă 50/, şi cu un curs
maj scădut de cât împrumutul provisoriii ce am făcut
pe 5 ani; şi deosebirea era că de unde adi m'am obligat

a plăti împrumutul provisorii cu 50/g în 5 ani, atunci
era să plătesc in 60 de ani, şi dobânda care este în mod
practic de 7,800/, tot ar fi trebuit să o plătim, dacă

emiteam rentă. Şi toate rentele noastre ar fi scăgut în
consecinţă. Acesta este adevărul şi nu se poate eși de aci.

Ce am. fost dar
urmăm

aceeaşi

siliți să

politică

facem?

pe

care

Eram

o

siliţi,

urmase

nevoiţi să

predecesorii

noştrii. Nu am destulă nedreptate in mine ca să cred că

ministerul Sturdza nu a voit să facă împrumutul în iarna
trecută, A voit, dar nu a putut. Şi ce făcuse? Se asvârlise la bonuri de tesaur. Ce trebuia noi să facem? Să
ne asigurăm mijlocul ca iscălitura Statului să nu fie protestată, de aceea în August am luat 25 milioane în bonuri de tesaur, şi Dumnedeii ştie cu ce greutăţi; pentru
5 milioane mai mult ne-am dat munci inutile, şi ce
“muncă! Nu urez nimănui să treacă pe unde am trecut
noi. Acesta este adevărul.
După aceasta ce putem face? Un împrumut mic? Căci

D. Carp dicea că sar fi putut face în primăvară un împrumut de 60 milioane. Dar restul 'ce ne mai trebuia?

Dar

cu lucrările

cu cari eram

angajaţi, ce taceam?

Aşa

era situaţiunea : sai să găsim cele 170 milioane cari ne
eraii indispensabile, ori să mergem înainte cu bonurile

de tezaur, câtă vreme vom putea. A venit însă momentul
când nu am putut să mergem mai departe, şi ca să ştiţi
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cum

stam,

este destul

sa vă spun

că datoram 2 milioane

in Italia şi 21/, milioane în Spania. (Aplause).

A fost una din suprinderile mele cele mai desagreabile
când am primit scrisoarea de la directorul Băncei Ro-

mâniei din Londra, că 21/,

milioane Gin bonurile ei de

tesaur sunt în Spania. Şi atunci vine D. Marghiloman.
să "mi spună că din causa bonurilor de tesaur sai impuţinat capitalurile disponibile pe piaţa noastră ? Serios
spune

aceasta?

Câte bonuri de tesaur am luat prin băncile din ţară?

27 milioane.

Câte saii luat
20

milioane

”

sub liberali şi câte

sub liberali;

Sai

7 milioane

luat sub noi?

sub

noi.

20 milioane se luase sub liberali, şi nu se făcuse greutăţi pieței. Sa sleit piața cu 20 milioane şi schimbul a
rămas bun! Și nu sa gândit nimeni că 20 milioane sunt

luate din circulaţiune! Pentru ce? Pentru un cuvint foarte
simplu, şi nu este nevoe să fii mare financiar ca să 7]
ştii. Și aveţi şi controlul la îndemână, nu aveţi de cât să
întrebaţi pe directorii celor trei bănci, care ai dat cele
21 milioane,'şi vă vor putea spune, cum mi-a spus şi

mie, că este absolut

inexact

că

dându-ne

27

milioane

au impuţinat cu un franc măcar capitalul, de
dispune pentru nevoile comerciului nostru. Tot aşa

tind cele 27 milioane,

destinat

comerciului

care
plă-

nu am sporit cu un franc capitalul

nostra,

şi ori-ce minte sănătoasă ghi-

ceşte că banii din Italia şi Spania nu atit venit nici odată

in piaţa

Bucureştilor,

pentru

comerciul

român,

căci

alţii

sunt banii cari se întrebuințează în datorii de Stat, şi alţii

sunt banii cari se pun în daraverile de
dustrie.
Incă o dată, sai plătit 27 milioane;

bani pe piaţă? Se simpte în

comerciul

comercit

Şi in-

intrat-aii

aceşti

nostru

un

spor

de capital pus lu disposiţiunea pieţei? Absolut nimic; s'a
intors de unde venise, şi- comerciul nostru se găseşte şi

astădi cu resursele pe cari le-a avut.
Dar,

d-lor,

vă voiii face

D. Marghiloman

o demonstraţie

a fost silit, bine

înţeles,

şi mai

simplă.

să ne dea o

dovadă. Care a fost dovada? D-sa dice: îndată ce d-voastră
aţi sleit băncile private şi îndată ce v'aţi împrumutat de

la Banca

Naţională

cu 4 milioane aur s'a ivit agiul. .

ag:
Wa

să

aceasta

diferența

dică,

de

care

schimb,

astădi

câte-va dile

este de 4/0, alaltă-eri era de 41/4, şi acum

de 43/,, acest agiu—numiţi-l agiu dacă voii— sa ivit
dupe ceam luat noi aurul de la Banca Naţională, şi atunci,

când am

ca consecinţă, agiul a trebuit să dispară
aurul

la

Banca

redat

Naţională.

Ei bine, nu este exact. Şi am aci cota schimbului Bu-

cureşti,

de astă primăvară

până

astăgi

d.

ministru

de fi-

nance sa împrumutat de la Banca Naţională Ja 5 Octombre
stil vechiii, şi “i-a restituit la 15 -Noembre stil vechii, :
adică dupe un termen
Să căutăm care era

era în Bucureşti
lua ministerul

de

de 40 dile.
schimbul la lulie,

101 3/,. La 3 Octombre,
finance

ceva

de la

deja

schimbul.

înainte

Banca

de

a

Naţională,

schimbul era de 102. După cea luat ministerul de finance
aur de la Banca Naţională, schimbul variază între 102 1/4
şi 103. La 23 Octombre este 1021/>, la 25 Octombre
102 1/4, o diferenţă de 1/4. Va să dică, vedeţi că schimbul

nu s'a produs de luarea celor 4 milioane.
Acum am plătit cele 4 milioane; a scădut schimbul ?

Am platit la 15 Noembre, şi la 17 Noembre schimbul
este de 104!/,; la 10 Noembre însă, înainte de plată, fusese de 103 3/,. După ce am plătit, sa urcat schimbul cu
o jumătate ; iar la 19 Noembre schimbul se ridică 10%3/4.
Aceasta se chiamă sciinţă financiară în cameră, şi pentru

a nu face sciinţă financiară în cameră, adică în odae,
ar fi trebuit puţin raţionament. Intr'adevă&r,în: daraverile
acestei

țări,

suma

de 4 milioane

în aur

nu

poate nici să

scadă, nici să crească schimbul, pentru că o asemenea
sumă este prea mică îu raport cu afacerile pieţei româăneşti,
Dar acest act a
Ei, d-lor, a fost un

fost un act nelegal, neconservator!
act cuminte şi dacă împrejurările.

Sar repeta, vă declar că eit unul m'aşi crede nedemn de
a sta aici dacă nu aşi reface actul acesta.
„Cum! Când aveam de plătit bani în străinătate, tre-

buia să lăsăm ca să se protesteze iscălitura ; Statului român, şi să nu luăm de la Banca Naţională suma trebui-

toare pentru a menţine

creditul şi cinstea ţărei ?

Foarte bine am făcut, şi insist, dacă sar. repeta împrejurările, tot aşa am face, pentru că cea d'intâiii da-

na

3

i

zi
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torie a unui guvern este

să

respecte

iscălitura

să plătească datoriile. (Aplause).

Statului,

Aşa dar, nu este exact ceea-ce afirmaţi.
Dar aţi mai dis: nu aţi putut să v& imprumutati pentru că aţi întrebuințat la Paris persoane necalificate. Este
adevărat că, la un moment dat, la Paris at fost însărcinate şi alte persoane ca să plaseze bonuri de tesaur.

Când? In Septembre,. după ce sindicatul, prin care trebuia

să facem împrumutul, ne comunicasecă nu poate
afacerea aşa cum fusese plănuită la Bruxelles,

să facă

Cum? Pe de o parte ne acusaţi că am fost fără nici
un fel de grije faţă de nevoile financiare, ne acusaţi că

am luat 4 milioane de la Banca Naţională, ne acusaţi
că nu ne preocupam de păsurile publicului, şi pe de altă
parte când sindicatul ne spune că nu poate să facă emisiunea, ne acusaţi că ne-am adresat şi la alte persoane?
Apoi puteam să nu ne adresăm? Era lucru admisibil ca
să stim nepăsălori?
Atunci, după răspunsul din Septembre, am cercat, recunosc, fără succes, dar trebuia să încercăm.
Apoi, d-lor, toate tratativele ai fost conduse de re-

presentanţii

noştri din străinătate,

au fost şi alte persoane,

român

a fost represintat

aceasta

de

și dacă

nu

pe

va să dică

persoane

lângă

ei

că Statul

descalificate

sati

puţin competinte ca să plaseze un împrumut.
Dar, veţi dice, dovadă că imprumutul se putea

face,

este că s'a făcut. De ce nu sa făcut mai 'nainte? Foarte

firesc. Mai "nainte nu ati simţit în destul bancherii nevoia care putea să cadă şi pe noi şi peste dinşii, și nu

saii hotărit să ne dea de cât când ai vădut că bate la
uşă primejdia care ne ameninţa şi pe noi şi pe ei.
D-lor, poate că din d-voastră sunt mulţi cari n'au făcut datorii, dar sunt şi alţii cari poate

ai făcut. Ei bine,

aceştia „aii putut să vadă cum une-ori creditorii lor obicinuiţi, la noui cereri de împrumut, %-aii ţinut până în
ceasul
dat

din

bani

putea

urmă,

de

cât

tot nădăjduind

atunci

ivi un dezastru,

când

aii

periculos

să

scape,

vădut

că

pentru

şi
în

nu

le-ati

adevăr

amândouă

se

păr-

țile, pentru datornic ca şi' pentru creditorul obicinuit.
Aceasta

tru ce

sa

este adevărul

făcut

în

adevărat.

Noembre

Aceasta vă explică pen-

ceea

ce nu sa făcut în

-

-
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Aprilie. A păgubit ceva ţâra? A păgubit: ceva financele
şi crediiul Statului fiind-că împrumutul s'a făcut la Noem-

bre, iar nu în Aprilie? Afirm că nu.
și am credinţa,
,
condamnat
este
40/p
de
Şciţi că tipul
o greșeală.
făcut
şi nu mă sfiesc de a v'o spune, că am
„dar cu bună credinţă, că ne-am asvârlit prea repede la

tipul de 4/9. Greşeala aceasta a fâcut-o

şi creditul fun-

ciar rural, care a scădut dobânda la 409, şi mi se pare
că şi acum ţine în ladă hârtiile sale. Trebuia să aştepte

până ce tipul 5 să fie d'asupra sutei mai mulţi ani, pe
urmă să treacă la 41/, și tocmai după mai mulţi ani la 4.

Tipul dar ds 4 fiind osândit, vă închipuiţi că este posibil să emiteţi vr'o dată vr'un titlu de rentă, sau îm-

prumut

provisoriii pe 5%, al pari. Dar

sciți

că

sufletul

afacerilor este acel mare joc asupra cotei, şi tocmai acea
speranţă a rambursărei cu o sumă mai mare, este aceea
care decide. Dar mai mult, credeţi d-voastră că succesul
ce "l-a avut subscrierea, "l-am fi avut acelaş dacă emiteara rentă amortibilă? Ei cred că nu, şi ştiţide ce? Nu
e acelaş lucru să cumperi o rentă cu 5% pe an şi cu
o şansă din 60.să primesci 100 pentru Vl, şi să cum-

peri titlul acesta unde ai aceiaşi dobândă, plus siguranţa
că în cel mult 5 ani să primesci 100 în loc de 91.

Aceasta este un câştig vădut pentru subscriitorul imprumutului de astădi, fiind-că ştie că cel mult în 5 ani
va obţine diferenţa intre emisiune şi sută, pe când cel
care ia rentă amortibilă în 60 de ani nu se uită de cât
la dobândă şi nu ţine seamă ceea-ce i se poate intimpla
in 60 de ani. Aşa în cât, tipul acesta a fost cel mai
fericit, căci era. mai sigur de succes,. şi este acela care
îngreunează mai puţin cele-alte valori, lucru excelent în -.

situaţiunea actuală,

căci veţi

vedea

nu va

avea

influența

cu o emisie

mai

scădută.

imprumut

că

la care

emiterea

acestui

fi

aşteptat

vaţi

asupra cotei celor-alte tipuri ale noastre de 40% şi 5%/9
amortisabile. Este o lege în finance că tipurile deosebite
influenţează mult mai puţin de cât un alt titlu identic,
doar

lată adevărul asupra împrumutului,

şi din

acest

ade-

„xă&r desfid să dăr6maţi cea mai mică pietricică, fiind-că
Ja basa lui stă aceste consideraţiuni din cari nu puteți
_eşi, Noi nu puteam de cât saii să găsim suma întreagă,
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sau să primim de la aceiaşi
de a continua fără emisiune.
putinţă să ne mulţumim cu
rea, pentru că imadiat ne-ar
mare ce datoram cu poliţi.

creditori
ai noştri mijlocul
No& ne era absolut cu ne40 sai 50 milioane de aiufi venit la plată suma cea

Politica noastră a fost singura politică cuminte, şi voii adăoga, singura posibilă. Şi ne-a dat ce? Un împrumut
prea scump? Pentru ce?

“La 1888 sa imprumutat guvernul junimist tot cu 50/;

şi cu ce curs? Cursul de 89, pe când noi ne-am împrumutat

cu cursul

de 9l,

ceea-ce

mutul actual, cel puţin dou&
rea

noastră.

insemnează

că in impru-

puncte aii rămas în favoa-

D-lor deputaţi, afară de critica aceasta şi afară de critica cu Porţile-de-fer, nu "mi aduc aminte să fi audit
alt-ceva de cât cestiunea moratoriului dat arendaşilor. ki

d-lor, moratoriul a venit aici la Iunie;

aţi

fost

în

Ca-

meră şi în Senat. De ce n'aţi spus atunci că vă aşteptaţi ca din pricina moratoriului să se sdruncine situaţiu-

nea financiară a ţărei? Dar o să'mi diceţi, datoria mea,

oposiţie, nu este să prevăd, datoria de prevedere e a ta,
guvern. Este însă măcar una din cinci probabilităţi că

nu «este exactă deducţiunea pe care o faceţi,
putut'o prevedea la lunie:
|
Dar,

d-lor,

întimplat

dacă

nu

dam

că, la cele-alte

moratoriul

dezastre

dacă

n'aţi

arendaşilor

s'arfi

economice,

trebuia

să

mai adăogăm încă unul: fuga arendașilor de “pe moşiile
Statului; şi căutarea şi baterea la toate uşile ale Statului

ca să găsească capitalul cu cari să caute in regie moşiile
părăsite. Aşa în cât, pe lângă criza negustorilor care nu
puteai vinde, pe lângă criza proprietarilor care nu'şi

puteaii încasa arendile, era să mai adăogaţi această criză
a moșiilor Statului deschisă de la un cap al ţărei la cel-

alt. (Aplause).

Dar s'a adăogat un lucru:
ratoriu
se

era

general?

cunoaşte

că

«de ce sa acordat un mo-

Aceasta nu este un procedeii conservator,
vine

de

la

Fleva,

procedeul

conservator

moratoriul special, dat fie-cărui arendaş». Să mă ertaţi.

Ei am convingerea că aceasta este procedeii conservator
de oposiţiune, iar nu de guvern. (Aplause).
Procedeul conservator de guvern nu este să deosebim
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între X şi Y,
pentru

să

este

ci

luăm

toţi. (Aplause).

Dar o să'mi diceţi: puteaţi să

persoane, ci pe regiuni.

disposiţiune

o

comună

|

faceţi deosebire, nu pe

e

Care regiuni? Nam avut judeţe cu recoltă bună de
cât în Oltenia, şi încă în parte. Câutaţi ce represintă moşiile Statului din Mehedinţi, Vâlcea, . Argeş, şi veți vedeă

nu

cu toţii că era aşa de mică această proporţie, în cât
merita

o deosebire

de moratorii

între arendaşi.

Așa dar, d-lor deputaţi, am condus cestiunea financiară

şi cu prevedere şi cu înţelepciune şi spre folosul ţărei,
și aşa de mult sunteţi miraţi de succesul nostru, în cât

eii de, fac un mic examen

de consecinţă, câţi dintre opo-

Dar, d-lor, a face un imprumut este de abia un lucru
de gestiune ordinară, şi un partid politic, un guvern,
care. p'ar avea la activul săi financiar decât facerea unui
împrumut,

de expediliuni

că ar fi un guvern

credeţi-mă

de afaceri.
A guverna este a prevedea, a prevedea este a coprinde
o întreagă situaţiune economică ... a'i vedea toate slăbiciunile, şi nu e destul atât, căci aceasta este pariea nepotrivită pe care o fac publiciştii, mai trebue şi a avea
un întreg sistem de măsuri cu cari să schimbi situaţiunea și să o aşegi pe alte base mai bune.
Suntem

stăm

noi

în

această

dacă

pe aceste bănci;

situaţiune,

nu,

atunci

nu avem

iherităm

ce căuta

să

pe a-

ceste bănci, şi cu un ceas mai "nainte trebue să ne du-

“cem pentru ca la nevoie, după cum am spus deja, să se
aşede temeinic situaţiunea .economică a acestei țări, şi, de

către cine-va, opera aceasta trebue făcută.

“De aceea, fără să mă intind mai mult asupra împru-:
mutului, caut să examinez cu d-voastră caree situaţiunea
financiară şi economică a României, şi să mai examinez
.

Gai

acesta de incapabili a făcut imprumutul? Ei cred că acest guvern vă menajază şi alte surprinderi tot aşa de
agreabile ca și succesul împrumutului. (Aplause).

no

în alţii, şi pentru câţi n'a fost o surprindere agreabilă,
incontestabil (ilaritate, aplause) când aii aflat că guvernul

e

sanţii noştri nu eraii siguri că nu o să putem face imprumutul şi o să ne rupem gâtul cu ocasia împrumutului,
câţi nai căutat să facă să treacă această convingere şi
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cu d-voastră care sunt măsurile care trebuese luate penti:a
a schimba această situaţiune, să vă arătăm măsurile
noastre, şi să vedeţi dacă mai sunt şi altele cu putință.
Care este situațiunea noastră economică? Să fim niţel
drepţi şi să examinăm lucrul in intregul lui şi de la înăl-

țimea de la care trebue să fie examinat.
Sunt 18 ani de când România 'şi-a așternut un program de lucrări extraordinare cu mult superior faimo-

sului program Freycinet din Francia.
am votat credite extraârdinare pentru

deci şi trei milioane.

In
un

aceşti 18 ani
miliard patru

Să le facem o proporţiune. Un miliard represintă de
cinci ori venitul României, pentru Francia ar representa
18 miliarde. VE inchipuiţi că sar fi găsit veri-o dată în
Francia cea bogată un om de Stat care să aibă această
concepţiune ca, în timp de 18 ani, Francia să se im-

prumute

cu 18 miliarde pentru lucrări extraordinare, oră

cât de necesare ar fi? Nu sa găsit! Chiar planul Freycinet, care coprindea numai 10 miliarde, nu sa putut,
căci la jumătatea drumului s'a oprit Francia îngrozită.
Din acest: miliard... vrea să fac dreptate tutulor. D;
Ionel Brătianu numără de la 1888 incoace, e tot-d'a-una
un mijloc să aibi dreptate, n'ai de cât să iei istoria de
unde vrei tu.
D. Brătianu a luat istoria de la 1888 când a venit la
putere guvernul conservator, pentru că noi, stând la guvern şeapte ani, iar liberalii numai patru, evident că noi

am votat mai mult. Mie "mi place istoria întreagă. Din
acest miliard liberalii ai votat 600 milioane şi conservatorii numai 400. Ţin ca aceste cifre să r&mână, fiindcă e

cifra

cea

adevărată.

Ei

bine,

cu

ce

facem

noi

faţă

la aceste cheltueli, care era puterea noastră economică?
Aveam noi economii acumulate ca să putem împrumuta

Statuiui acest miliard?

Nu, a trebuit să'l

luăm

tot din

străinâtate, şi resultatul a fost că această ţară trebuia să
o facă faţă nu numai la nevoile ei dilnice, dar trebuia să
fie in stare să exporte pe fie-care an, veţi vedea ce sume,

în străinătate: 85 milioane, anuitatea datoriei publice;
vre-o 5 milioane, anuitatea datoriilor contractate de ju-

deţe şi comune în străinătate, şi cel puţin 20 milioane
pe cari Românii le cheltuesc în călătorie în străinătate,
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Ast-fel că pe fie-care an noi Românii
vre-o sută-dece milioane.
Credeţi că aceasta nu e o
poate să fie putere economică

trebue să exportăm

sarcină
care să

gigantică, credeţi
nu fie turburată

când este pusă sub o aşa presiune?
Dar mai departe, credeţi că am putut noi cu resursele
noastre să facem în realitate faţă la această plată anuală,
în străinătate, de 110 milioane? Eroare, eroare. De 18
ani ne-a intrat în ţară, prin cale de imprumuturi extra-

ordinare,

câte 54 milioane pe an, aşa că organismul nostru

economic sa obicinuit cu circulaţiunea' de bani din străinătate de 5% milioane pe an. A intrat în trupul nostru,
face parte din viaţa noastră şi aşi vrea să vedem ce se

va întimpla în iua când seva tăia acel isvor de sânge
care fecundează corpul nostru economic.
Prin urmare, când ne aflămin faţa unei îndouite probleme

economice,

am

credut că cestiunea

merită

desba-

teri. Pe de o parte trebue neapărat să facem față la 110
milioane pe an, pe de altă parte nu mai putem,
să tăiem isvorul celor 54 milioane care veneau

trebue
regulat

în fie-care an ca să acopere 1/, din acest export. In aceste împrejurări ce este de făcut? Cel dintâi lucru la
care ne-am gândit, şi care este operă de guvern serios,
a fost să ne dicem că trebue să închidem pentru un moment lucrările extraordinare. Nu poate românia, când a

ajuns la o datorie de 1.400.000.000,

nu

poate

să

con-

tinue mereii împrumuturile, nu pentru că nu ar găsi,
dar pentru că nu poate răspunde la sarcina unor asemenea împrumuturicu forţele ei reale. Dar dacă faci această
operă şi tai, prin urmare, lucrările, şi tai imprumuturile

*

viitoare şi mă

privezi de o circulaţiune

de

54

milioane

aur, cari veneaii din străinătate, cu ce voiii face faţă la
aceste nevoi? Cu ce voii în locui în corpul economic al
țărei acel sânge, acele 54 de milioane?

Aceasta

se

chiamă

întâi : încetarea

politică de oameni de Stat: actul

lucrărilor

extraordinare şi, prin urmare,

încetaeea împrumuturilor.
Actul al douilea: cată să deschidem alte isvoare prin
cari să ne intre capitalul, fără de care viața economică

a- României
- în

vara

sar găsi în stare de anemiă în care s'a găsit

aceasta,

prin

seceta

prin

care

am

trecut; -
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Mai

este un alt act, al treilea:

să nu

credeți

că

acel

miliard cu care ne-am imprumutat, că acele 80.000.000
pe cari le-am primit toate au fost întrebuințate la lucrări

extraordinare,

este

o

ilusie pe care

ne-o

facem

noi.

adi a venit vremea să spunem tot adevărul pentru
creditul Statului, ca şi al individilor, nu se basează

alt-ceva de cât pe adevăr

şi pe cinste;

mare parte, multe

milioane s'ai cheltuit cu lucrări ordinare. Când

p&rat cai cu

rentă,

când sa cumpărat

când

Și

că
pe

sa cumpărat

sa cum-

mobilier

cu rentă,

rufărie cu rentă, când s'a făcut

re-

parațiuni cu rentă, câud sai cumpărat cartuşe cu rentă
nu se poate susţine că sa cheltuit renta pentru lucrări

extraordinare.

Inceputul "l-ai făcut liberalii, noi am con-

tinuat şi ei iar ai continuat.
Este

nevoe

un

adevăr,

vreaă

să stabilim

să'l

o regulă

declar.

Fi

financiară.

bine,

Care

şi aci

este

este acea re-

gulă? Să facem ca renta, care este o sarcină asupra generațiunilor viitoare, să nu fie întrebuințată de cât pentru

lucrări,

cari

durează

cel puţin

cât

amortisarea

rentei.

A se cumpăra cartușe cu rentă, mobilier cu rentă, este
o erezie financiară; o hală de gimnastică cu rentă
— şi

eii am

Nu
crare,

făcut'o,

este

nu

mă

asennd—este

o erezie financiară,

permis a face cu rentă de cât o singură lu-

adică acele

clădiri cari

ani, adică atâta cât durează

vor dura

cel

puţin

60 de

şi sarcina rentei asupra

neraţiunilor cari se succed.
Aşa dar,al treilea principiu

financiar

bue să renunțăm

la

care

poate

gesă

ocupe situaţiunea financiară a ţărei este aceasta: că trecu desăvirşire

selor extraordinare,
pentru

ori-ce lucrare,

prumutul.

întrebuinţarea

resur-

chiar dacă am putea a ne împrumuta

care nu poate să dureze cât şi im-

a

Dar aceste trei principii trag dupe sine un al, patrulea.
Cum ţara nu poate să stea pe loc şi clădirile nu pot să

inceteze, fie de a fi întrebuințate, fie de a fi augmentate,
trebue să avem un budget ordinar aşa făcut în cât să
lase o margine destulă ca lucrările, cari pe jumătate sunt
extraordinare, să se facă pe viitor din budgetul ordinar.
Cunosc o singură ţară, Englitera, ale cărei finance sunt
bine organisate în cât nimic afară de r&sboi nu se face
din imprumuturi, ast-fel că chiar reconstrucţia flotei care

96

_

a costat miliarde s'a făcut cu resurse ordinare. Nu dic
că vom ajunge la acest ideal ca să refacem şi noi tunurile cu resurse ordinare, dar ca să facem un local de

vamă

la frontieră, să

reparăm

o biserică, să adăogăm

o

aripă la o cazarmă, toate lrebuesc făcute prin resurse
ordinare, pentru că sunt cheltueli absolut ordinare.
Dar dacă, d-lor, şi vedeţi că e un fir conducâtor întwo întreagă politică economică, dacă acesta este țelul
de ajuns, se impune ca o necesitate ineluctabilă sporirea veniturilor Statului, nu numai pentru a ne da anul
acesta un budget bun, dar pentru ca pe viitor să avem

un budget excelent.
_Să'mi

daţi

Camera,

voie,

cu toată

să examinez

pe

vând

osteneala

cele

ce văd

că simte

nevoi

ale Ro-

cinci

mâniei moderne, ale României de astădi, ale regretatului,
a cărui conducere ne-a fost incredințată, şi d-voastră veţi
judeca dacă în interesul nostru sai al ţărei deţinem această putere, care pentru noi a avut atâtea amâărăciuni,
în cât vă urez tutulor să nu le gustaţi.
Antiiu oprirea lucrărilor extraordinare pentru viitor.
Credeţi, d-voastră, că e lucru plăcut unui guvern să se
hotărească la o asemenea politică? Să spună: alţii aii
fost miniștrii vacilor grase, alţii ati putut să'și înscrie nu-

mele lor pe pietrele fundamentale.

Rolul nostru e să fim

miniştrii

rol

Când

vacilor slabe.

tutulor

este nesecabil,

D-lor,

le părea

acest

nu

este plăcut.

că isvorul aurului de la Berlin

este grei: să r&spundi

la toate cererile: nu

se poate. Eram o ţară obicinuită a face mereu cheltueli,
o ţară care 'şi perduse oare-cum minţele şi credea că
putea să facă şi de toate, şi repede. Credeţi că nu ştim
că o parte din nemulţumirile cari ar trebui să cadă a-

supra firei lucrărilor, vor cădea asupra noastră, cari suntem organul fatalităţei? Ştim. Am fi nişte nemernici dacă
nu

am

şti-o,

dar am

mi-0. (Aplause).
Aşa

fi nişte pusilanimi dacă nu

am pri-

-

dar, d-lor,
ai încetat

lucrările

extraordinare,

“încetat, şi o să vă obicinuiți cu ideia, "pentru

ai

că încă o-

dată vă repet, că dacă nu vom şti noi să ne ţinem de
cuvânt aceia cari vor veni după noi vor trebui să se ţină:
Ei

bine,

au

încetat

imprumuturile,

țară o să stea pe loc? Nu;

dar

nu

financele ei chiar

cum-va

ca

ar suferi.
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Ce

credeţi că s'au

făcut cu

cele

800

de

milioane,

ai venit din străinătate pentru lucrări extra-ordinare,

ce s'aii cheltuit ele? Ai
mers în munca noastră;

mers
poate

în
că

cari

în

industria noastră, aii
mare parte din pala-

tele din Bucuresci ies din acea rostogolire a banilor, eare

e miezul
milioane

vieţei economice,
care aii fecundat

ies din afluxul
ţara 18 ani.

acelor 800
-

de

Ei, nu se poate să se oprească lucrul acesta. Circulaţia

sângelui când va diminua, omul suferă de ademie ; când
va diminua circulaţia bogăției, ţara va suferi de anemie
economică. Milioanele cari veniseră sub "formă de im-

prumut, vor trebui să vie sub altă formă. Şi sub ce formă ?
Sub forma iniţiativei particulare. |
De aceia vam spus că vom revisui legiuirea economică

in spirit larg. Când am spus aceste cuvinte pe cari voii
să le explic, ştiam cum ignoranţa şi cum relele deprinderi

vor căuta să ridice

în

contră-ne

spectrul

naţionalităţei,

am ştiut, dar ne-am luat drept regulă de conduit
ă să
avem noi convingerea că slujim ţara, şi ne-am dis
că am
fi nisce nemernici. dacă nu i-am spune adevărul.
In acel

spirit, reluând opera conservatoare, arn ținut ca un simbol
ca cea d'intâiu lege depusă să fie legea căilor ferate de
interes “particular,

lege

a

cărei

redacţiune,

se înşală d,

deputat de Gorj, ei dentică cu redacţiunea d-lui Olănescu
de la 1893. Cele-alte legi vor veni treptat.
D. Costinescu ne spunea: băgaţi de seamă

să nu

des-

fiinţaţi acele garanţii cari sunt in codicii de comereiii
ai

Italiei şi ai Germaniei, lai un angajament, ca să
nu fie
mai largă legea noastră de cât legea italiană
şi legea

”

germană.
Dar
merciii

alusie

un

lucru

e copiat

d.

pot să spun,
din Italia,

Costinescu,

itaiian, nici
singur cod,
că Japonia
națională e

care

că codicele

afară

nu

de

noastre

materia

se găseşte

de

la care

coface

nici în codul

în cel german, dar care se găsește într'un
în codul japonez, şi ştiţi pentru ce? Pentru
a voit să facă totul prin sine. Toată datoria
plasată în Japonia, şi Japonia a investit în

societăţi, prin acţiuni în trei ani, un miliard şi jurătat
e.
Când veţi fi în stare să faceţi aceasta, să învestiţi numai
0 jumătate de miliard în 10 ani, subscriu la toate
legile

Japoniei, şi fac şi zidul
Discursuri,

1V,

Chinei

împrejurul

nostru.
Ț
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sa intimplat, și aţi audit pe d. de-

Ceea-ce prevedeam,

Gorj ameninţându-ne

putat de

cu revoluţia. Două lucruri

țin să'i amintesc.

|

|

|

Sunt lucruri cari nu se pot spune de ori-cine. (Aplause).
Vorbele celebre: spuneţi stăpânului vostru că suntem
aci din voinţa naţiunei, și că nu vom ieşi de cât numai

prin forţa baionetelor; dacă le-ar fi spus altul de cât Mivabeau,

ar fi părut,

ceea-ce

erai

in realitate,

nadă. (Aplause).
Să vă mai spun încă un lucru;
țiuni,

îmi

cunosc

denţă alergând

istoria; sa

mulţimea

am

o fanfaro-

revolu-

audit de

văzut in vremuri

cu strigătul panem

de

deca-

et circenses

(ilaritate), dar nu s'a vădut incă mişcare populară cu
motto : tantieme şi jetoane de presenţă. (Aplause prelungite).
D-lor deputaţi, fără esitare şi fără fanfaronadă, noi
he vom îndeplini datoria, şi voii, mai adăoga încă şi
fără teamă. Noi ştim pe cei care pot face revoluţiuni,

şi ştim şi cu ce idealuri, se poate mișca lumea şi din aceasta
ştiinţă stăm intr'o linişte complectă. (Aplause
|
D-lor, trec la a treia idee.

Am

prelungite).
”

mai dis că ne trebue un lucru, ne trebue un budget

care să facă faţă tutulor cheltuelilor Statului cu resurse
ordinare. Voiţi să vă dait un exemplu de cum este bud-

getul nostru? La ministerul meii sait cheltuit 40 milioane

in construcţiuni.
Cât credeţi d-voastră

|

că am

eii în

budget

pentru

în-

“reținerea unor construcţiuni de 40 milioane ? Am 60.000
lei. (Risete). .
Nu

este acesta

un

budget

ridicol?

Până nu voi avea o jumătate de milion ca să întreţiu
aceste construcţiuni, nu voii putea să dic în mod onest
că am un budget adevărat.
Dar mai departe, d-lor, este admisibil ca să nu ai nici
odată pentru o clădire oare-care, o resursă ordinară şi
să recurgi tot-d'a-una la împrumuturi? Imprumutul, d-lor,
trebue să fie un accident, iar nu o stare normală. Eă
nu pot să fac o aripă de clădire lângă o şcoală, nu pot
să cumpăr aparate pentru gimnastică de cât cu împrumuturi; căci, d-lor, trebue să ştiţi că acele ghiulele de
gimnastică cu cari-se joacă copii sunt cumpărate cu rentă.

(Risete). Dar s'au plantat copaci cu rente, saii plătit ha-
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laturi cu rentă, s'a cumpărat

chinină cu rentă.

(Risete).

Va fi grea operaţiunea, dar trebue făcută pentru ca
să
se readucă adevăratul regim economic, şi atunci ajungem

la ultimul punct:

trebue să sporim

resursele Statului.

Cum să le sporim? Să le sporim reluând tradiţiunile
partidului conservator care a creat financele t&rei, financele pe cari trăim de la 1873 până astădi. Care a fost

opera conservatorilor la 1873? Țara nu avea de cât imposite "directe şi venitul vămilor şi al sărei. S'a găsit un
om genial, Petre Mavrogheni, susţinut de un partid curagios, intrun guvern condus de omul cu cel mai mare
bun simţ, Lascar Catargi. Și ce a făcut acel guvern? A

creat impositele şi monopolurile din cari trăim astădi, şi
cari represintă în resursele noastre o parte aşa de
importantă.

Astăgi reluăm
sporim?

Vom

opera

face ceva

şi sporim
şi în

resursele:

impositele

şi cum: le

indirecte,

aţi fă-

cut ceva deja astă vară, și vom mai face. Dar aceasta nu
este destul. Partidul conservator, partidul care lucrează
pentru țară şi nu pentru el, s'a gândit că impositele indirecte, cari ai imensul avantagiii că se incasează lesne
şi că produc bine, aii însă şi cusurul de a fi progresive
că rebours» lipsite de proporţionalitate. Și tocmai fiind-c
ă
suntem partid conservator, care ne gândim la toate
stra-

turile sociale, care fără de
de

idealul

dreptăţei

pentru

declamaţiuni
toţi, ne-am

suntem pătrunşi

intors

positele directe şi cerem şi de la ele sacrificii.
Mulţi

“şi închipue .că idealul

ar fi impositul

către:
pe

im-

venitul

global. Voiesc să gonesc din spiritul d-voastră această
croare ; căci in afară de greutăţile de aplicare intro ţară
ca a noastră, unde venitul s'ar preţui la acelaşi om
în

mod foarte deosebit, după cum va vota cu guvernul său
cu oposiţiunea, în afară de închisiţiunea şi de arbitrariul
la

care ar da loc,-voiii demonstra financiarmente că nu
ne-ar
da treabă mare.
|
Care este venitul României? Calculul sa făcut
la 1886

de d. Panu în ziarul «Lupta», şi de mine într'u
n discurs.
Am întrebuințat mijloace deosebite şi am ajuns
la acelaşi
resultat. Ei am procedat în modul următor :
fiind-că în
Francia spre a avea venitul global se înmulțește
cu 7 venitul funciar;

la noi

unde

industria

este slabă,

trebue să -
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înmulțim

4

cu

4. Dacă

cu maximul

de milioane

300

venitul funciar, ne dă 1 miliard 200 de milioane. Din
acestea dacă scad 300 de milioane venituri mici, de
cari nu te poţi atinge, ajungem că un imposit bine administrat și cinstit aplicat cu toate inchisiţiunile lui ne-ar
da 45 de milioane. Ce avem adi în schimb? Avem im-

positele
să mai
aproape
venit?

pe venituri ce ne daii 34
cerem de la impositele
la cifra cace ne-ar da
Vre-o 10 milioane. Avem

de milioane. Ce trebue
directe, ca să ajungem
un iinposit genetal pe
pretenţiunea de a avea

un complex întreg de lagi, prin cari putem să luăm, fără
turburare şi fără nedreptate, aceste 10 milioane.
Vedeţi dar. că, şi în alcătuirea resurselor, ne-a stăpânit
o idee, a fost un fir conducător; am dis, după ce am luat

de la impositele indirecte, drept este să ne adresăm
!

celt directe.

şi la

|

Acum când? cum? în ce succesiuni? în ce ordine? acestea

nu sunt cestiuni de principii, sunt cestiuni de legislaţiune
practică în care guvernul şi parlamentul ţărei ia măsurile

în starea „actuală

“pe care le crede putincioase
miei

a econo-

-

naţionale;

D-lor, aceasta este opera pe care cred că este chemat

guvernul

îndeplinească,

s'o

să

şi ca

arătăm

că aceeastă

-operă este cea de căpetenie, aţi vădut că de la începutul

până la sfirşitul Mesagiului, chestia economică şi financiară stăpâneşte. Ca în operele lui Wagner este un leit
moliv ideia economică.

Chiar reformele de la cele-Valte ministere, tot din ptinctul
de vedere economic şi financiar aii fost concepute. Când
d.

Ministru

al

proiectele, cum
semnată

Justiţiei,

care

cred

că dacă i

vor

trece

sper, d-sa va fi făcut o operă ceva mai în-

de cât acea

a predecesorilor săi, tot în acest gând

procedurei civile şi cele-

a lucrat. D-sa va face reforma

Palte reforme de coduri, toate spre sporirea şi spre mai
buna întemeere a vieţei noastre economice, căci dacă este

este de
un factor puternic la basa unui sistem economic,
).
(Aplause
repede.
şi
sigură
sigur o justiţie

lar et când am vorbit de reforma legei înv&ţămintului,
tot în această direcţiune m'am gândit. În sistemul nostru
de învăţămînt de astădi lipseşte tocmai şcoala, care este
menită să satisfacă nevoile moderne. Lipseşte acel învă.
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țimint primar superior din lipsa căruia waţi pomenit cu

această pletoră de gimnasii și licee, care a trecut peste
puterile financiare ale Statului şi cu desăvirşire pestenevoile ei culturale, nu mă daii în laturi ao spune.
(Aplause).
”
D-lor deputaţi, nu pot intra astădi în toate detaliurile,
ceea-ce insă am voit este să vă arăt că avem o politică, că
avem un complex intreg de idei, un tot, și că acel tot se
ține strâns in toate părţile lui şi, prin nrmare, pe această
politică vrem să. fim judecaţi, dnpă resultatul acestei polilice vrem ca d-voastră să hotăriți.
|
Spre indeplinirea acestei politice însă avem nevoie de
două lucruri și cu aceasta voii încheea. Avem nevoie de
increderea d-voastră, nu ca turmă şi păstor; n'avem altă
pretenţiune de cât să fim caporali, trecători în armata conservatoare, Se spune că b&ţul de mareșal stă în ranița fiecărui soldat francez; intâietatea stă. în. putinţa fie-cărui'

soldat conservator.
Nimeni

din

noi nu face deosebire

poral şi postul de
bancă, care

soldat, și nu

să nu se simţă fericit,

între

este

|
postul

nimeni

de ca-

pe această

când aceasta

ar [i spre

binele partidului şi ţărei, să schimbe locul acesta cu locul
acela. (Aplause vii).
Dar mai avem nevoie de un lucru. avem nevoie ca fiecare din noi, în indeplinirea unei ast-tel de datorii, ca cea

pe care vam

descris-o, şi care la mulți va părea uu isvor

de impopularitate,

avem

nevoe,

dic, să ne întrebăm, să ne

facem un examen de conştiinţă.
|
Ce satisfacţie vrem noi? Pe acelea cari ne pot veni din
afară, saii pe acelea pe cari le putem găsi în noi?
Satisfacţii din afară? Toate sunt zadarnice şi fără preţ,

dacă le examincză cu luare aminte.
Singurele plăceri reale ale vieţei omeneşti, 'sunt. plăcerile în cari nu intră personalitatea noastră, şi culmea

poate a fericirei omeneşti

jertfeşti

personalitatea

este tocmai atunci când poţi să

ta pentru

folosul

unei

alte perso-

nalități.
|
Bucuriile ştiinţei, plăcerile estetice, aii această caracteristică inălţătoare,

a împuţina

că le putem gusta pe de-a-intregul fâră

partea de

bucurie-a

altora, şi dacă firea a
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fost cu

noi darnică,

dându-ne

putinţa şi de a le intoarce,

le intoarcem sporite, nu scădute. (Aplause).
Incolo ? Setea de glorie? Nu este zeiţă mai
cât gloria!
Năluca unui

murire

nume

când eşti

peirei?
Alt unde-va
Să

căutăm

nemuritor?

atomă

trebue
preţul

Ce

sterilă de

să vorbeşti

de

ne-

infinită pe o planetă destinată

să căutăm.
vieţei

în

acea

satisfacţiune intimă,

în

acea convingere deplină că măcar într'o clipă aj putut să
_suprimi ceea-ce primitivii numesc diavolul, ceea-ce îeologii numesc carnea, ceea-ce mai modern aşi numi 0
excesivă personalitate.

Satisfacţiunea

că ai putut să te simţi nu

în acord cu

armonia universală, dar în drum spre acest acord, acesta
este preţul vieţei. Altul: nu este, nu cunosc altul. (Aplause
prelungite).
In drum spre acest ideal, la care ştim că nimeni nu
vom ajunge, dar către care. este destul, dacă vom ţinti cu
bună credinţă.şi hotărâre, cea d'intâii datorie a noastră
este dreptatea. De aceea se şi cuvine ca la slirşitul luptei
să depunem arma jos.
Nu cred să fie în lumea noastră politică, în generaţia
mea, cine-va care să fi fost mai mult în luptă, Şi care
să fi dat şi primit mai multe lovituri. De sigur, am primit

măcar
când

trei pentru una pe care arm dat'o. Datoria mea însă
sunt

aici,

e să

nu

fiii acela

care

eram

acolo.

Da-

tovria mea, când guvernez, e să guvernez pentru toţi, iar nu numai pentru camaradii de luptă. Acest lucru "mi-e

uşor; eit 'mi-am

luat

hotărîrea:

nedreptăţile pe cari mi -

le-au făcut alţii mie, nu cer nimănui să le regrete, căci
ei le uit; acelea pe-cari le-am făcut eă altora, nu cer

nimănui să le uite, căci eii le regret. (Aplause prelungite
şi în delung repetate).

CRISA

FINANCIARĂ

ȘI FUSIUNEA

RESPUNSUL LA MESAGIU
(Sedința Senatubhii de la 9 Decembre 1899)
Uposiţiunea liberală prin vocea d-lor Em. Porumbaru şi Anton Carp, atacase
nu numai guvernul dar toată gestiunea financiară a partidului conservator de
la 1S70 încoace; junimiștii prin organul autorisat al regretatului M. Ghermani
atacase numai noul împrumut, „iar d-nii Missir și Maiorescu discutară raporturile dintre partidul conservator şi junimism. D-l Take lonoscu văspungend

taturor oratorilor, restabilește adevărul arătând greșelile liberalilor și tactica lor

şi punend discuţiunea

pe târimul

realității.

Domruiloz Senatori,
Discuţiunea Adresei de anul acesta oferă o caracteristică
foarte curioasă.
În general, două cestiuni se
cea d'intâiii greşelile, adică
sunt greşeli ale guvernului;
vernului. Pentru ce? Pentru

discută cu ocasiunea Adresei :
cesa-ce oposiţia pretinde că
cea de a doua proeictele ggucă această discuţiune şi aceea

a. budgetului
— pe care d-voastră,

Senatul, nu

o aveţi—

sunt singurele împrejurări —afară de interpelări de politică generală —în care se poate discuta întreaga situa-

țiune politică; şi situațiunea politică se compune din aceşti
doui factori: ce a făcut guvernul şi ce'şi propune să facă
“guvernul. Oposiţiunea în aceste discuţiuni spune că vrea să
d&rime -guvernul, pentru ceea-ce a -făcut deja guvernul

şi pentru ca să impedice să facă ceea-ce “şi „propune guvernul.

Aţi v&dut cum anul acesta, în loc de această discuţiune,
Sa făcut mai mult istorie şi sa transformat în realitate,
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discuţiunea

Mesagiului,

într'o

controversă

de istorie

litică. Aşa, de exemplu,

s'a discutat mult

ţilor-de- Fer,

oare

Sa

discutat

în

această

po-

cestiunea Porprivinţă

politica

guvernului? Da, dar foarte puţin; ceea ce a ocupat mai
mult timp a fost istoria cestiunei Porţilor-de-Fer, greşelile
din trecut ale diferitelor guverne, iar nu cestiunea de actualitate, aceea a politicet guvernului în această cestiune.
Tot aşa în cestiunea financiară.
Nam audit discutându-se de cât un singur punct de

actualitate; s'a discutat dacă împrumutul s'a făcut la vreme
„sai nu, încolo toată discuţiunea nu a privit nici asupra proiectelor guvernului, nici asupra modului cum priveşte guvernul situaţia financiară ; discuţia s'a luat de departe, d.

Anton

Carp a luat-o de la 1870, alţii puteai să o ia d2

la 1850, dacă vreai să facă o istorie şi mai veche; a fost
o discuţiune istorică, nu de actualitate.
A treia cestiune— căci trei ati fost incontestabil
— cestiunea raporturilor dintre partidul conservator şi grupul

junimist. „Nici aceea; cu toate încercările de explicaţiune,
nu a căpătat

caracterul

de actualitate,

ci mai

mult

s'a

făcut istorie de cât sa explicat situaţiunea de astădi:
anume de ce astădi nu este conlucrare?
[i bine, la ce m& indritueşte această constatare? Să
trag o conclusiune. Actualitatea nu era atacabilă şi pentru aceasta, fiind-că presentul nu era atacabil, toţi sait
pornit într'o istorie excesivă.
lvident, d-lor, în tot-d'a-una, în discuţiune se face istorie; căci trecutul iţi servă de -călăuză pentru priceperea preseutului, dar când presentul dispare aproape din
discuţiune, pentru aţi pierde, sai mai bine pentru aţi
ocupa timpul şi mintea cu explicaţiunea faptelor celor
trecute, implinite, şi dintre cari unele nu mai aii nici o
importanţă pentru priceperea presentului, aceasta se chiamă
a schimba terenul de discuţiune. lar ţin să constat, că
cel care a schimbat terenul de discuţiune a fost oposiţia,

fiind-că guvernul nu putea să facă alt-ceva de cât să urmeze

pe oposiţiune

pe

terenul

pe care

ea il alege.

Siliți

am fost dar» să vă urmăm pe acest teren. Și sa tăcut
lucrul cu o excepţională profusiune. Nu'mi aduc aminte
de o discuţiune de Adresă mai voluminoasă de cât cea
care sa petrecut anul acesta, întradins die voluminoasă.
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Să le luim dar pe rind cele trei cestiuni, nu pentru
a le trata incă -o-dată, dar pentru a adeveri că a fost un
volum însemnat, cu un: miez foarte redus. Prima cestiune, a Porţilor-de-Fer. Foarte voluminoasă.
S'a fâcat oare veri-o critică politicei urmată de ministrul
de externe? Am audit numai pe d. Porumbaru formulând
o critică toarte anodină, dicând că ministrul de externe

nu a arătat destulă energie, şi adăogând,
-s&u,

energia

însemnează

că

trebuia

că, în înţelesul

să strigim

mare cari sunt drepturile noastre. Atât!

în gura

Cunoaşteţi ce va

să gică această gură mare în materie diplomatică. Aceasta,
într'o altă ţară, sa numit noua diplomaţie, în oposi-

țiane cu vechia diplomaţie,

care trata

lucrurile

cu gura

mică. Știți că s'a incercat de câţi-va ani noua diplomaţie
şi că până acum nu prea are succes. Nu cereţi să insist
mai mult.
Noua diplomaţie este aceea care amestecă cestiunile din
năuntru cu cele externe, care tratează, de pildă, la banchete politice cestiunile diplomatice, înainte de a le formula

în

note

diplomatice.

S'a încercat,

şi poate

că

este.

una din cele mai dureroase experiențe ale dilei de astădi
eşecul aproape complect al noiei diplomaţii.
De aceea să ne daţi voie să respingem acest sfat și să

r&mânem

la vechia diplomaţie,

lu aceea negălăgioasă, care-

urmărește

nu atât glorificarea

diplomatului,

cestiunei.

cât

|

succesul

|

Incolo, d-lor, nu am audit nici o critică la adresa polticei guvernului. Am vădut încercări de a se dovedi de d-nii Missir Şi Porumbaru, că ceea-ce sa întimplat la
Berlin, la 18718 este un lucru firesc.

Cum
lucru

voiţi să v& răspund
firesc.

A se

da

mandat

apele mele este tot-d'a-una

la aceasta? Nu
cui-va

să

facă

poate să fie
o lpcrare în

o știrbire a drepturilor mele.

Că ei o simt această ştirbire mai viă, iar alţii mai puţin,
este cestiune de sensibilitate, şi asupra acestor lucruri nu
se poate discuta. Dar sat întrebat, cei cari ai vorbit în

această

cestiune,

dacă

atunci

la

Berlin

se putea

să iasă

lucrurile alt-fel ? Aceasta

iar e cestiune de istorie

politică, şi la aceasta

voii veni când voii examina Îaimoasele dovedi de lipsă
de sinceritate ce dedea d. Missir,
. ca: dcaracteristica par-

-
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tidului conservator.
Incolo, d-lor, incă odată
nimic, nici un fel de discuţiune de actualitate.

absolut

A doua cestiune eva aceea a politicei economice şi financiare. Am formulat-o noi la Cameră şi aici, în anume
regule de la cari credem că nu ne mai putem da inapoi

in situaţiunea

actuală a țirei.

Sai

discutat?

Sai

con-

tradis? A fost cine-va care a susţinut, de exemplu,că
nu trebue inchisă seria lucrărilor cu resurse extraordinare? Toată lumea de acord în această privință! lată un
punct de politică de actualitate. A fost cine-va de părere
că nu trebuesc create resurse noui? Toată lumea de
acord, unii prin aprobare vădită, alţii prin necontradicere,

căci

şi ăceasta

este

un fel de

aprobare,

căci de multe

ori maximul la care poale să ajung ă o oposiţiune este să
iacă la propunerile guvernului şi, prin urmare, să deu
asentimentul săi tacit.
|
Am pus de asemenea “un principii, d-lor, când am dis

tă nu e cu putință
muturilor,

să nu

ca o-dată

se deschidă

ce se închide
un alt

era împru-

mijloc pentru

aduce în ţară capitalul de care are nevoe

economia

a se

na-

țională; a fost aici vre-o critică? A spus d. Porumbaru:
«voiil examina lucrul cu ocasiunea diferitelor legi;» evident că va examina lucrul cu ocasiunea diferitelor legi;
dar ca linie de politică generală a fost cine-va care u
expus o altă politică? Cine- -va carea combătut acest punct

de plecare? Absolut nimeni.
Ne-a dat d. Porumbaru. câte-va sfaturi: să respectăm
art. 3 din Constituţiune; — vă mărturisesc că am deschis

Constituţiunea să v&d ce dice art. 3 şi am găsit că nu
se pule colonisa România. ..; cine s'a gândit să colonisăm
România
? — Să respectăm art. 7! lar nu sa gândit uimeni să se lege de art. 7 din Constituţiune
— şi să respectăm nu ştii cari măsuri —d-sa nu le-a arătat cari, ş
noi ghicitori nu suntem. Când vom veni cu proiectele de
legi, va avea bună-voinţă să ne arate întru cât aceste
proiecte de legi calcă tendințele articolelor 3 şi 7 din
Constituţiune și vom sta foarte voioşi la vorbă. Va să

dică nici in acest punct nu sa făcut
Am

“avea

afirmat

un

prevedem

budget

noi

incă

un

echilibrat,

lucru,

când

în budgetele ordinare

că

critică
numai

nu numai

actualităţei.
atunci

vom

vom

putea să

toate cheltuelile ordinare
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ale Statu
— dartoate!
lui
— dar

când

vom

avea

în

bud-

getele ordinare şi resurse pentru unele cheltueli, ca clădirile, cari la multă lume pur de caracter extraordinar,
câci acest fel de cheltueli nu pot fi nici o-dată oprite cu

desăvirşire într'un Stat, şi dacă nu mai ai la disposiţiune

emisiunile de - rentă, trebue să ai alte mijloace a satisface
nevoile Statului. Nici in această privință n'am audit nici
o

critică.

La ce sa redus lunga discuţiune asupra financelor Sta-

tului?

Un

proces

al

trecutului

partide şi o critică a epocei la
prumutul

din

in: aceste donă
din

urmă.

financiar

al

care

s'a

contractat

că,

dacă

Mi se pare

celor
resum

două

îmlucrul

puncte, sunt absolut exact şi nu omit nimic

ceea-ce a făcut obiectul discuţiunilor noastre.
D. Carp Anton a fost cel d'intâiii care ne-a adus socotelile administraţiunei financiare a acelor două partide.
D-sa a credut că le resumă întrun mod arept când a

spus:

noi liberalii suntem

servatorii

sunt guvern

guvern

cu

excedente

cu deficite, şi 2 luato

şi a dat socoteli, bune sai rele, nu

și

con-

de la 1870

importă,

ale

anilor

De ce ue la 1870 până la 1876?
Pentru că aii guvernat conservatorii de la 1870
la 1876!

până

1871,

Dar

1895!
Na
ciară

13

până

la 1876.

conservatorii

ai

guvernat

Atunci de ce?
aveţi dreptate;
a acestei

şi de la 1888

până

la

alt-iel trebue judecată istoria finan-

ţări.

Este, d-lor, o primă perioadă de 10 ani, dela 1866 până la
1876, în care avem adevărate deficite budgetare. Cum se
explică ele vom vedea imediat şi care
al unui partid in materie de finance.

e meritul adevărat

„Ar fi trebuit să se arate că de la 1862

până la 1865

a fost un deficit de 13.700.000 lei, de la
un deficit de 40 milioane 400.000 lei, iar
până la 1876 un deficit de 55.000.000 lei.

1866—1870
de la 1874

In total, intr'o perioadă de 14 ani, de la 1862
la 1876, deficitul a fost de 156 milioane.
Ce însemnează

acest

lucru? “Era, d-lor,

care de abia se organisaă
care

sistemul

nostru

financele noastre,

de imposite

perioada

până
în

perioada în

era în faşă; sciți bine că
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pe atunci juca un rol preponderent capitaţia, un sistem
de imposite cu totul primitiv. Cu asemenea resurse nu
sc putea să se facă faţă la nevoile mereii crescânde ale
Statului şi, prin urmare, avem fatal o serie de deficite.
Sunt deficite liberale sai deficite conservatoare?
Apoi au fost ministere şi conservatoare, şi liberale, şi
pestriţe, şi chiar ministere efemere de la 1862—1876.

Dar dacă intraţi intr'o perioadă

mai nouă,

de la 1876

incoace, sunteţi d-voastră partidul cu excedente ? D-voastră?

Cu excedente pe hârtie da, v& recunosc lucrul; cu excedente reale de sigur că nu. D-voastră partid de excedente?
Dar nu am să vE citez de cât 3 sait 4 fapte de ale
d-voastre, —şi sunt multe,— ca să vă dovedesc contrariul!
D-voastră partid de excedente, d-voastră cari aţi trecut la

veniturile ordinare câștigul resultat din baterea monetei?
D-voastră

cari aţi trecut.în budget

împrumutul

ipotecare? D-voastră cari ați uiat să

treceţi

cu bilete

in

budget,

la cheltueli, plata transporturilor de şi le treceţi la veniturile căilor ferate ca venituri militare şi cari aţi venit

cu un imprumut

de 14 milioane ca să vă plătiţi
? Drumul

„de fer al Statului plătit cu rentă pentru transporturile
Statului !. D-voastră cari aţi cumpărat curentă caii remontei armatei şi mantalele soldaţilor, d-voastră vorbiţi
de budget cu excedente? Asemenea budget se chiamă
budget de falsificare, aceasta se chiamă finance de întrunire publică, şi încă de întrunire publică ordinară de tot,
în care dispreţuiţi publicul!

Aceasta se chiamă
trarea

financelor

îndrăsneală demagogică

în adminis-

ţărei..

D. Anton Carp: Răsboiul cu ce l-am ficut?
D. Ministru al cultelor. și inst ucțiunei publice,
Ionescu: Ce bine
acest lucru!

îmi

pare

că

'mi- ați

adus

Take

aminte

de

pomenilă

ca

-

Ani întregi aţi avut indrăsneala

ne

mai

dintr'un eveniment care va dai un câştig de veri-o 10
milioane să pretindeţi că aţi facut cheltueli! V'a costat

r&sboiul 50 milioane ? Dar va produs 60 milioane! Vam

făcut socoteala. Vreţi să vo arăt? Și un copil poate s'o
facă. lato: vămile v& dădeati o medie de 10 milioane;

în anii r&sboiului aţi incasat 4 milioane mai mult; căile
ferate vă dădea în anul 1816, înainte de resboii, 31/3
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milioane; în 1879 v'aii dat 6 milioane; vă dăruesc o medie de 5 milioane; aţi incasat în 1877, 26 milioane și
in 1878, 18 milioane; prin urmare, 34 milioane câştig

numai de la drumurile de fer. (Aplause).
Telegraful vă dădea în 1876: 1!/, milioane;

în 1879;

2 milioane; vă dăruiesc media 2 milioane, dar va produs în anii r&sboiului câte 4 milioane pe an; ați câştigat
dar 4 milioane şi de aci. Incasările din rămăşiţe 4 mili-

oane în 1876, 5 milioane în 1881, dar aţi incasat 28 milioane în timpul r&sboiului. Ast-fel, numai din aceste 4

condee aţi incasat 60 milioane! 50 milioane aţi cheltuit
cu r&sboiul, iar cele-alte 10 milioane vaii acoperit de-

ficitele reale din budgetele d-voastră. (Aplause)
Prin

urmare,

cheltuelile

a reveni

r&sboiului

cu

cu legenda
resurse

că aţi

ordinare,

făcut
este

vă bate joc de public, dacă '] credeţi așa de naiv.
Dar numai atât, d-lor? Dar în guvernarea
l'ond de reservă la drumurile de fer, fond de
la păduri; pe ele! Casă de amortisare; pe ea!

faţi la
curat

a

(Aplause).
cea nouă!
rulement
Provisiuni

de imbrăcăminte pentru armată ; pe ele! Dar aşa tot-d'a-una

pot eşi excedente, este foarte uşor, dar aceasta nu se chiamă
finance! Credeţi-mă, ar trebui să fiţi ceva mai modeşti,
cât se poate de modești; să n'o luaţi inainte cu cifrele,

căci tot-dauna vă veţi rupe gâtul.
Aţi credut inteligent să reveniţi şi la socoteala cheltuelilor din rentă, şi iar cu indrăsneală. Ei avusesem sinceritatea să spun că toți am cheltuit prea mult, şi *mi pare
bine să văd în faţă pe fostul ministru de finance care

merei ne
de multe
cu ceartă
nance, ci

dicea să lăsăm. mai încet. Bietul om ne spunea
ori asta, dar nu reuşia, căci în guvern nu poţi
și cu bâtae. Nu era vinovat ministrul de finoi, toți cei-l'alţi de la toate resorturile. Ei bine,

eu am mărturisit şi păcatul nostru cu acea francheţă caracteristică a conservatorilor şi cu acel sentiment al da-

toriei omului

de Stat, căci suntem

datori

să spunem ade-

vărul când căutăm îndreptarea financelor publice, şi d-vâstră

vaţi făcut curagiii şi ne-aţi vorbit aci de palaturile şcolare
de la Craiova şi Ploesci! Foarte bine, am recunoscut câ

am cheltuit mult pentru aceste două clădiri frumoase, dar
ia să „facem socoteala întreagă de la ministerul instruețiunei publice : d-voastră pentru cheltuelile extraordinare
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aţi votat- 45

milioane,

iar

noi

22

milioane.

Va

să dică,

după ce aţi cheltuit de 2 ori cât noi, cred că aţi putea
avea măcar şi jumătate din modestia noastră, dacă nu vi
se poate cere mai mult! (Aplause).
Dar numai atât, d-lor?
Dar. administraţia d-voastră financiară nu este numai o
administraţie rea, este şi o administraţie fără socoteală.
Două lucruri financiare făcusem ei la minister, aţi dorit
să le stricaţi pe amândouă şi veţi vedea imediat ce greşeală
aţi făcut. Făcusem legea clerului, trebuia o cheltuială şi
creasem a resursă: taxele popăritului de care vaţi slujit
destul ca să mă injuraţi cu ele în toată ţara și ca toţi
gură cască să creadă că se va prăpădi omenirea cu taxa

popăritului. Ei bine, nu va fost

destul că

popăritul va

servit în criticele d-voastră, aţi credut, când aţi venit la
guvern, că d-voastră, eare nu vă ţineaţi de vorbă în ces-

tiunea naţională, care nu vă țineaţi de vorbă în făgăduiala de economii şi de scădere de dări, trebuia să vă
ţineţi de vorbă la popărit, şi "l-aţi desființat! Care este

insă resultatul? este că această cheltuială, pur comunală,
a plăţei preotului, incarcă astădi cu 4 milioane budgetul
Statului, fără nici un echivalent. De ce nu /l-aţi trans- format măcar într'o dare proporţională, dacă impositul
nostru vi se părea primitiv? De ce n'aţi creat o altă re-

sursă când aţi desființat pe aceasta? N'aţi fost capabili
nică de atâta măcar, să creaţi altă resursă când desființaţi
una.

De

ce?

Pentru

permiteţi să faceţi
să vină alţii să le
Nu v'aţi gândit
efemere, când aţi
lele de durere

că acesta

este sistemul d-voastră, vă

toate greşelile fiind-că ştiţi bine că o
îndrepteze. (Aplause).
de cât la diua de astădi şi la aplausele
desființat taxa; nu v'aţi gândit la di-

când

va trebui

să se reinființeze

de

alţii

moui imposite. Lipsiţi de ori-ce pricepere şi de ori-ce prevedere, aşa ați fost în tot-d'a-una şi aşa rămâneţi! Dar
numai atât? O să vă arăt că e tradiţional, e atavism lipsa
de prevedere la d-voastră!
Avem în România o altă belea financiară, ertaţi-mi ex-

presiunea

ordinară, dar şi faptul este ordinar.

Arătaţi'mi în ce ţară din Europa plăteşte fiscul tot învăţămintul primar? Numai
la noi să plăteşte inv&ţămintul primar numai de fisc. Și ştiţi la cât are să
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se ridice această cheltuială când se va îndeplini? Ne trebuesc 9.000 de învăţători. Puneţi o medie de 130 lei pe
lună cu gradaţie; va să dică 1.500 lei pe an, cari calculaţi la 9.000 de învăţători, ajungem la suma de 12 milioane, numai plata învăţătorilor rurali. Astădi avem deja
4.000, şi slavă Domnului cresc foarte repede aceste
cheltueli.

Ce făcusem eii în legea invăţămintului

primar?

O re-

sursă mică la început, dar destinată să se desvolte impreună cu sporirea cheltuelilor. Disesem lucrul următor :
primul învăţător din fie-care școală îl plăteşte Statul,
apoi, al douilea, al treilea, al patrulea; jumătate Statul,

jumătate comuna; şi deja în ultimul mei budget aveam
veri-o 400.000 lei subvenţiune de la comuna. Această

"sumă ar fi crescut treptat cu înmulţirea învăţătorilor, la
un moment dat sar fi suit la 4 milioane.
Ce-aţi făcut însă? Aţi desfiinţat şi acest lucru, și mă
veduceţi pe mine astădi în nevoile actuale, să presint un

budget cu spor, în -loc să presint un budget cu reduceri.

Dar nu me aşteptam mai mult de la d-voastră. Vă ştiu !
Aţi avut îndrăsneala să vorbiţi de deficitele de la 1870 până
la 76? Ji aşi fi credut că vă veţi acoperi capul cu cenuşe,
rând se va vorbi de acea epocă! Apoi a fost demn de
un partid politic ca să contractaţi drumurile de fer, să

inscriţi în budgetul Statului

o anuitate

de

aproape

23

milioane, şi să nu vă gândiţi să creaţi v singură resursă ?
lar pe urmă, în contra, lui Mavrogheni, cari crea resur-

sele cu cari să vă plătească cheltuelile, să faceți tămbălăul pe “care "l-aţi făcut atunci și pe care îl încercaţi
acum fără să se mai prindă, căci acum lumea vă cunoasce?
Când vă spuneam că este cinstea politicei conservatoare
de a fi aşedat financele ţărei, nu mă gândeam la o mes-

chină socoteală

de deficite reciproce,

dar la ceea-ce trebue

să lacă un adevărat financiar, adică. să cumpănească

re-

sursele cu nevoile şi să creeze resursele trebuitoare.
ȘI, d-lor, opera cea mai grea nu este să găseşti resursele, căci sunt atâtea reţete inscrise în tratatele de finance
şi economie politică, dar opera cea mai grea este să faci

pe ţară să le primească.
“Pentru aceasta trebue să ai şi inimă, şi cap, alt-fel nu
reuşesc,
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Ei bine, aşa a lucrat partidul conservator în primul
guvern al lui Lascar Catargi; aşa lucrează partidul con-

seryator astădi; fidel tradiţiei lui, lipsit de ori-ce egoism,
partidul conservator nu se gândeşte la aplause efemere,
ci "şi îndeplineşte datoria lui către el și către ţară; căci
el ştie bine că nu are alt drept de câtsă slujească ţara;
atât şi nimic mai mult.
Jar d-voastră, după ce aţi cules impositele făcute de
Mavrogheni şi aţi trăit pe ele şi le-aţi cam risipit, apoi
aţi cădut de la putere lăsând Statul în greutăţile în cari
l-aţi lăsat. Ei bine, tot aşa veţi face -şi după nouile resurse ce se vor crea. Noi vom crea resursele şi vom
purta ponosul, iar d-voastră veţi lua folosul, şi bine ve

pricepeţi la foloase. (Aplause).
Aşa dar, d-lor, cu d-voastră suntem gata, ori-când
vreţi, să discutăm ori-ce vreţi și cestiunile politice şi ges-

tiunea financiară,-gata şi când veţi vrea, să o reluaţi d'acapul, gata pe toate terenurile. Cu d-voastră nu avem
nevoie de nici o preparare ca să vă răspundem, fiind-ca
in conștiința noastră așa se bat păcatele d-voastră, fiind-cu

în durerile țărei acesteia

săpate,

aşa de adânc sunt

ur-

mele d-voastră, că ne este destul să facem o mică deschidătură spre a lăsa să iasă numai o bucăţică din indignarea noastră, ca să vă invingem. (Aplause).
lată, d-lor, şi cu financele. Cum vă giceam: s'a redus

şi aici lucrul la o simplă istorie de finance.
Să ating şi cestiunea

Băncei

inainte

de a

trece la îm-

prumut.

Aşa voii fini cu d- voastră; căci; d-lor, alt-fel discut
cu d-voastră şi alt-fel cu cei- alţi. Să nu vă faceţi iluzia
că se poate, ori-care ar fi raportarile dintre noi şi Junimiştii, să discutăm cu ei cum discutăm cu d-voastre. (A-

planse).
Ei,
„este

d-lor,

să vă

o deosebire

spun

de ce:

între

noi

şi

d-voastră

de fire.

O pildă : d-voastră când vă certaţi între d-voastră, alt-fel
vă atacați de câl noi. Dacă vreţi să ştiţi deosebirea fundamentală dintre conservatori şi liberali, uitaţi-vă cum se
atacă liberalii între «i, când stai in neînțelegere, şi ui-

taţi-vă cum

ne atacăm noi! (Aplause).

D-lor, s'a vorbit de Banci, şi dicea d. Cap: pu e bine

i
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să presintaţi Banca în străinătate ca o insti
tuţiune slabă,
nu e bine să compromiteţi Banca în străinătat
e, arătând că

e mic capitalul ei, după cum a făcut la Cameră
d, Filipescu !
Dar
nu

e o curată

copilărie

Și asupra acestui punct,

aceasta?

d-lor liberali, există deosebire

intre noi şi d-voastră : d-voastră nu vă
puteţi desobicinui
de obiceiul ce aveţi de a cocoloşi în tot-d
'a-una lucrurile,

pentru a nu spune nici o-dată adevărul,

Noi avem altă politică. Noi credem tocma
i contrariul,
că adevărații oameni cu credit sunt acei:
cari 'şi arată si-

toaţiunea

lor

financiară

că, arătând streinătăței
slăbim creditul român,

dăm

impresiunea

unor

reală.

Câna

credeţi

d-voastră

adevărata situațigne financiară,
vă inşelaţi. Atunci din potriva

oameni serioşi.

Acesta e adaverul.

Dar, d-lor, când e vorba la adevăr, apoi,
numai financele Statului pot fi criticate? Dar politi
ca financiară
de la Casa de depuneri e sănătoasă?
Credeţi d-voastră că

o instituţiune de credit ca aceasta, care trebu
e să plătească
la vedere, e bine să 'şi plaseze capitalul la
judeţe şi comune pe 10—15 sai 20 de ani? Dar un
bancher care
şi-ar pune capitalul în ipoteci ar trebu
i să 'şi închidă
prăvălia ! 'Trebue.
dar să revenim la o idee pe care o avu-

sesem

noi în guvernul

Catargi, să

creăm

o

insti

tuţiune
de credit specială ca să împrumute judeţ
ele şi comunele,
qăci este nesănălos ca banii de la Casa
de depuneri să “i |
dai pentru 15

al Banca

şi 40 de ani. Tot lucru nesănătos este
să
Naţională numâi cu un capital de 12
milioane,

care cu reservele ei cu tot de abia ajung
e la 25 de milioane. Absolut nesănătos! Dar ni se dice:
ce aşi face cu
un capital mai mare? Ce ai făcut cu capit
alul actual;în
împrejurările de faţă? ai lombardat şi al
adus aur; dacă
aveai
mai

50 de milioane

mult?

în

loc de

25,

nu

era

să aduci

aur

Da, şi aceasta cade sub bunul simt cel
mai elementar.
Acesta este marele avantagiii al adevărului,
n'are nevoie
de multe comentarii, strălucesce. .

De aceea, d-lor, vă afirm că ceea-ce
pescu la Cameră este politica guvernului

spunea d. Filişi va deveni le-

gislațiea Statului. Vom căuta a aduce la
îndeplinire această
politică destinată să sporească capitalul
Băncei şi să sporească, prin
urmare,

Discursuri, IV.

resursele

monetare

|

din această
7

tară.
8

Ss
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7:

și ei un fel de

cunosc

Ah! Ştii ce se va spune;
patriotism de potriveală!

D. Filipescu spusese un mare adevăr — şi menţin şi et
că aceasta este un adevăr — că nu este permis şi cu minte
ca capitalul d-voastră şi reservele d-voastră să le aveți

plasate în rentă de a Statului român.

Știam ce o să răs-

pundeţi, ştiam că veţi avea recurs la argumentul tutulor
causelor rele : despreţuiţi singuri renta Statului român!

Ei bine, aceasta nu mă opresce in loc. ii nu am nevoie

de reservele Bâncei de cât în momente de crisă; atunci
rentele Statului român sunt cu tendință spre scădere;
să mă duc să realisez titlurile Statului român şi să alimentez ast-fel singur panica? Inţeleg alt-fel lucrurile: să ai
_reservele în “titluri ale Statelor care n'a legătură directă
cu noj, în cari crisa nu este probabil să coincidă cu a
noastră. Şi de loc nu mă sperie că, dacă aşi face aşa, aşi
călca demnitatea naţională.

D. WM. Germani: Nu din causa demnităței, din alte cause.
D. mânistru al cultelor și înstrucţiunei - publice, Tale

Ionescu:

Când

din America

o bancă

ei în titluri române

”

cu titlurile americane.

_

reservele“

'şi-ar pune

ar face o excelentă afacere, aşa şi noi

Dacă nu mă înşel, repet dacă nu

mă înşel, în tesaurul

de r&sboiii al Imperiului german, pe lângă milioanele de
aur cari sunt la Spandau, sunt şi milioane în titluri altele
de cât ale Imperiului german. Nu ştiu sigur, puteţi con-

trola dacă spun esact.
Dar mai se dice: dacă

Da,

lombardezi

când

titluri

am

române

lombardez.

poţi tot-da-una

poţi, dar

să lora-

batdezi ? Şi tot-d'a-una cu uşurinţă? Și când lombardezi

pe o piaţă, aceasta nu împuţinează suma de bani pe care
ar putea-o lua de acolo particularii, care şi ei vor să
lombardeze titlurile lor? Poţi să lombardezi tot-d'a-una?

Evident că nu!
Aceste

două

puncte

ţinem

şi fără să pro-

dinsele

la

-_ fitisez am convipcţiunea că ceea-ce este politica
nului are să devină lege a Statului român.
Trec

la cestiunea imprumutului.

Este

incontestabil

examinat

toate

că d.

Germani

administraţiunile

în

discursul

financiare

guversău

a

conservatoare

şi le-a apărat în contra d-lui Anton Carp. D-sa însă ne-a
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făcut o critică, a dis: puteaţi să faceţi
împrumutul cu emisiune 80 suta, 4 la sută în primă-vară.
Ei bine, nu; nu
puteam, d-le Germani; n'am putut,
d-le Germani.

De 4 la sută nici

Din momentul
cu desătirşire

vorbă

nu a fost, . nici

nu

putea fi.

în care s'a tratat, titlul de 4 la sută
a fost
înlăturat. Situaţiunea era aşa în cât
4 la

sută, dacă ar fi fost vorba de 4 la sută
ar fi fost cu un
curs aşa de jos, mult mai! jos de cât 80
al d-tale. Și
sindicatul
nici odată nu ar fi vrut să emită 4
la sută cu
curs aşa de jos, în cât să aducă o rost
ogolire a tutulor
un

rentelor 4 la sută plasate.
Dar noi de la început am primit

titlul de

5

la sută,
şi ştiam că nu puteam face alt-fel,
şi era o politică mai
cuminte, ca să emitem 5 la sută cu un
curș bun, de cât 4 la
sută

cu un curs prea prost.

sută

sa

mai

cat emiterea

Noi de la
noasceți cu
putea să ne
puteam face
dinsul.

făcut

în

de rentă

Revenire

guvernul

cu

la cursul de 5 la

Catargi, când iar am

4 la sută

cer-

și nu am putut reuşi.

început ne-am adresat sindicatului, şi recu
toţii că suntem legați de acel sindicat,
că el
facă cele mai bune condițiuni şi că noi
nu
nimic fără el, căci eram prea mult dator
i la

Tocmeală însă nici odată nua

fost intre noi şi

sindicat,
nici o discuţie asupra cifrelor, ca să
dici că ne-am lăsat
greoi, şi ei ne-a oferit cu un preț
mai urcat; eram foarte

„hotăriţi
seama

la ori-ce sacrificii,

fiind-că ne dam foarte

bine

că aşa era situaţiunea Statului, în cât
un împrumut
în ori-ce condițiuni era cu desăvirşire
preferabil.
|
Sindicatul şi dinsul “Şi-a făcut ilusi
uni asupra indreptărei situaţiunei Europei în toamnă,
şi adevărul este că:
dacă nu se intimpla r&sboiul, situaţiu
nea Europei, nu vorbesc
de situaţiunea României, ar fi fost
în toamnă mai bună

de. cât

in - primă-vară,

şi de aceea in primă-vară

nu a
vrui să trateze cu noi de împrumut
, dar ne-a spus:
imprumutul la toamnă, până atun
ci să ne spuneţi ce
nevoie aveţi de-o-cam-dată. Și asup
ra acestei cestiuni a
-fost puţi
nă hărţuială.

Noi

30

intâii

milioane,

am

cerut

şi pe urmă

,

40

milioane,

am

reduso

apoi

la

am

25

scădut

milioane,

la

şi
ast-fel am ajuns la Septembre, când
s'a încheiat un proces-verbal, un proiect sub condiţiune
pe care putem să'l

116

arătăm d-lui Germani ori când, căci ştiu că aveţi o adevărată grijă de interesele financiare ale ţărei, proiect în
care era vorba de emiterea 5 la sută rentă cu curs de

90. Noi am

primit, dar ei nu ai voit.

Am încercat
siderăm lucrul

de toate, am vrut să fim fini şi
ca. isprăvit; ne-ati r&spuns: vă

să coninşelați,

de

chiar 90 era o ipotesă, şi, dacă vara face emisiunea

rentă 5 la sută, cursul ar fi mult nai jos de cât 90.
Dacă am fi putut să ne înţelegem cu un curs mai jos
chiar de 90, o făceam.

Nu ai vrut însă. De ce?
Pentru că sindicatul a credut că mai lesne va putea
plasa bonuri de tesaur pe cinci ani. Şi socoteala era uşor
de făcut. Băncile
lor 170 milioane

nu mai eraii în stare să ţină asupra
de bonuri de tesaur, trebuia să treacă

publicului această datorie.
Ei, d-lor, cu ce să atragi” publicul? Dacă

renta

emiţi

5 la sută, fie cu cursul de 85, publicul îşi face imediat
socoteala : fiind-că am 50%/ la 85, am, prin urmare, o
dobindă de aproape 6. Cât despre diferenţa între cursul
de emisiune şi cursul cu care e plătit, fiind-că această
diferenţă se întinde pe 60 de ani, aproape nu intră în

„calculele publicului. Intradevăr, atunci când cumpăr rentă
pe 60 de ani, eii, în realitate, subseriitorul, nu comptez
de cât pe dobindă. Când însă, ei, public, cumpăr un
titlu care ştii că va fi plătit în maximum cinci
îmi impart diferenţa în cinci ani şi văd că am

ani, eu
dobindă

de 8 la sută. Asta mă atrage. Și aţi vădut că publicula

subscris. A vădut că are aproape o dobindă de 8 la sută;
dacă era să dăm dobindă de 8.la sută la rentă, ia gân-

diţi-vă unde trebuia să mă

cobor cu cifra de

emisiune!

Nu era cu putinţă. Absolut nu se putea. De aceea când
noi le-am dis că preferim rentă eftină, ne-ai r&spuns că

nu se poate să emiţi o rentă aşa de scădută, în cât sa
corespundă pentru public cu dobinda de 7,80 la sută,

pe

care

o are acum

prin

emisiunea

ce s'a făcut. Aceasta

e pricina pentru care nu s'a putut face împrumutul
|
rentă şi sa făcut alt-fel.
Dar,

d-lor,

în cursul

unei

discuţiuni

intime

care

cu

sa

ţinut în această sală, am greşit cu o unitate preţul emisiunei de la 1888, recunosc, dacă numui aceasta e gre-
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şeala. în toată această afacere financiară,

cum

e. comi

să
de mine, o primesc cu plăcere şi trec
înainte; d. Germani a fost în drept să o arate şi eu
o primesc. S'a dis
că eii am afirmat că e mat eftin un impr
umut în condiţiunile în cari sa efectuat de cât rentă
de 5 la sută
cu același curs. Nu e adevărat, căci nu
poate să fie mai
eftin...
D. MM. Germani: Aşa mi sa raportat.
D. Ministru al cultelor și înstrucțiunei

Ionescu:

Gândul

mei

e acesta,

că dacă

publice, Take

ar fi trebuit

să
emit rentă care să dea publicului aceeaşi dobindă,
la care.
se ajunge cu aceste bonuri de tesaur, ar fi
trebuit să mă
cobor la așa cifră în cât aveum paguba că ar
fi fost ime-

diat o scădere generală a tutulor titlurilor
noastre de
rentă cari sunt în public. Căci e un adev
ăr” netăgăduit
că imprumutul pe timp de cinci ani—,
şi probabil va

trebui să fie plătit înainte de cinci

tip noii nu

are aceeaşi

influenţă

ani,

asupra

— un

asemenea

cursului

celor

alte titluri pe care ar fi avut-o o emisiune de rentă
5 Ja sută;
ar [i fost o pagubă excesivă pentru publicul
care de atâţi
ani

cumpără rentele noastre, punându'şi încr
ederea lui
nu numai în solvabilitatea, dar şi în
viitorul economic
al Statului român. Ast-fel, d-lor, dacă
examinăm toate

cestiunile, este evident că combinaţiunea

cea

mai bună.
Dar d. Germani

dice:

ar fi

ruinătoare

ce s'a făcut era
combinaţ

iunea
aceasta dacă d-voastră v'aţi imprumuta mer
e din cinciîn cinci ani. Evident, dar dacă regulat din
cinci în cinci

ani va avea

România

aceste

trei

nenorociri

de

o-dat

ă:
să fi fost guvernată patru ani de partidul liber
al (aplause),
să

treacă printr'o secetă nedescrisă şi să
fie şi Anglia
în r&sboii, ca in imprejurările actuale,
atunci nimeni

_nu poate

să fie d'asupra

unui ast-fel concurs de calami-

taţi; să nădăjduim că se vor spația cu
vremea, și când
vom suferi. iar, vom suferi de una numa
i, că va fi un
fel

de compensaţiune. Iată, d-lor, ce aveam de
dis şi despre
aceas
tă

cestiune

a împrumutului.

la să trecem acum la cea-altă cestiune, la
cestiunea
atinsă în Senat de către d-nii Missir şi Maio
rescu, căci

d. Germani

iorescu. aii

n'a atins această

reluat

cestiune.

înaintea d-voastră

D-nii Missir şi Ma-

cestiunea

raportu-
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rilor dintre noi şi grupul junimist, şi ai desfăşurat-o sub o
formă nu tocmai aceeaşi, căci dacă discursul d-lui Missir
ar înfâţişa gândul junimiştilor al tutulor, credeţi-mă& că
tot răspunsul meii ar fi să resum discursul d-lui Missir,

și discuţiunea ar înceta, cum

se

dice,

faute

de

comba-

(anis, n'ar mai fi nici o bătălie. Căci, care era problema
pusă ? Și veţi vedea că are importanţă şi merită discu-

țiune această problemă:

de ce junimiştii nu se găsesc la

un loc cu conservatorii? Aceasta ne interesează pe: noi
și pe ţară. Ce a răspuns d. Missir? A dis: Jjunimismul
este o ființă morală cu totul deosebită de conservatori,
căci el va trăi chiar atunci când nu vor mai fi eei cari
l-ai creat; este o doctrină morală care diferă de con-

servatori în toate, are alt suflet, alt trup şi alte procedeuri, şi junimismul diferă nu numai în toate, dar chiar
in punctul esenţial, căci ce este mai esenţial în lume de
cât cinstea în viața individuală ca şi în viaţa publică?

Ori-ce este lipsa de sinceritate de cât ceea
mai

puţin

parlamentară, se

chiamă

ce, în limba

necinste politică ?

Răspunsul dar este gata; cum să se mai mire publicul
că nu se găsesc la un loc două grupuri, dintre cari unul
crede despre cel-alt ceea ce spune d. Missir, adică că

conservatorii ati alt suflet, alt trup şi alte procedeuri de
cât junimiştii,

că conservatorii sunt caracterisați prin lipsă

de sinceritate?

Dar nimeni nu poate să'şi aleagă, nu tre-

bue să'şi aleagă ca tovarăşi oameni lipsiţi de sinceritate!
Dacă d-voastră -nu vreţi să staţi alături de noi, pentru

lipsă de sinceritate,
d- voastră?

noi

pentru ce

am

voi să fim

cu

Să 'mi dați voie să vă amintesc un mic desemn pe
care "l-am vădut în jurnalul «Punch», cel mai de. spirit

jurnal din Europa.

Era

două

americană

doamne,

gleză dicea:
vernaţi

una

cum

de oameni

vorba de

o

conversaţiune

şi alta

engleză.

D-na

între
en-

primiţi d-voastră americanii să fiţi gu- .
pe cari n'ai

vrea să “i inviţi la masă?

Și americana răspundea: dar d-voastră de oameni cari
nu vor ei să te invite la masă? (Ilaritate).
|
Cam aceasta ar fi situaţiunea noastră reciprocă. Dacă
sunteţi aşa de departe de noi cari nu avem nici trup,
nică suflet, nici maniere, şi suntem şi lipsiţi de sinceritate,

cum

vă închipuiţi. că noi

ne-am

simţi

mai

aproape :de

19
d-voastră? Aşa dar e cu neputinţă ca acest gând al d-lui
Missir să fie gândul grupului junimist, căci atunci nu mai
au înțeles discursurile de la Cameră ale d-lor P. Carp,

Arion, Marghiloman, curi ne vorbiai încă de reservele
conservatoare pe cari ni le păstraii.
Dar ce reserve pentru necinstiţii politici? Dar aţi prăpădi
şi bietele reserve; mai mare păcatul să le păstraţi pentru

o ast-fel de oştire!! E cu neputinţă dar să fie acesta gân-

dul junimist,

trebue 'să

fie alt-ceva. E căldura, exageraţia

unui debut, şi mai e încă ceva.
D. Missir nu a luat parte de aproape la viața noastră

politică, la luptele noastre politice în care ne-am găsit
cu toţii.
D-sa n'a suferit cu noi, n'a triumfat cu noi, nu simte

ca noi. Vedeţi aci în această discuţie când d. Anton Carp
atacă financele conservatoare, sare şi d. Germani de colo,

sar şi ei de aci. Este ceva între noi care nu se poale
lesne desface, ne leogă trecutul comun în contra vrăjmaşului comun.
Acest sentiment nu ?] are d. Missir. De aceea aţi v&dut,

când d-sa a căutat probele de lipsa noastră de sinceritate de unde a inceput? A spus, că dovadă că am lipsit
de sinceritate e că am atacat pe liberali pentru perderea
Basarabiei,
A! Când căutai în faptele noastre o lipsă de sinceri-

taie, unde te ducea inima? La o nedreptate pe care am
fi comis'o noi faţă de liberali! Aceasta e pentru mine o
cheiă ca să scot înţelesul unui discurs, mult mai lesne
de cât sgâriind toată scoarţa discursului. Aci surprind eu

toată psihologia discursului.:
Dar dacă ne acusaţi de această lipsă de sinceritate,
trebue să începeţi prin decapitarea d-lui Carp, căci vă

voii

citi îndată

ce a dis d. Carp despre cestia Basarabiei,

şi atunci să judecaţi în inima d-voastră daca e lipsă

sinceritate,

când

de

20

de

ani,

noi

conservatorii,

de
toţi

impreună acusăm pe liberali in această cestie, saii daca
nu e adevărată lipsă de sinceritate la cei cari făcendu-ne
oposiţie no6, nu alături, dar pe aceeaşi suprafață a pămentului cu liberalii, găsesc ocasiunea bine-venită să ne
facă acusaţiunea de lipsă de sinceritate, pentru că r&mânem fideli Ja ceea-ce ati spus ei, şi am spus şi noi!
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lată ce gicea d. Carp în şedinţa Senatului de la 13
Februarie 1878.
|
«Sa întimplat că de şi noi, eşiţi biruitori din acest
r&sboiii, astă-di, departe de a câștiga provincii, cum a
câştigat Piemontul, noi suntem pe cale de a pierde, și
pentru

ce?

Pentru

că Piemontul

a avut

multe

r&sboaie

şi unele nefericite, dar a avut politică bună, pe când noi
am avut un r&sboiii fericit, însă o politică neprevădătoare».
«Rusia ne cere Basarabia pentru că este în interesul
ei,

ne

cere

Basarabia

mânească».

(Aplause).

nu de

astădi,

ci de

mult.

Ea

face

politică rusească, d-voastră însă nu aţi [ăcul politică 7oDupă ce d. Carp
toarea moţiune:

ţinea

acest

discurs,

iscălea

urmă-

Moțiune
In urma interpelărei prinţului Dimitrie Ghica, Senatul,
ascultând explicările guvernului, declară că ministerul
nu are destulă autoritate morală pentru a apăra adevăratele interese

ale ţărei față cu

viitorul

Congres.

(Semnaţi): Dimitrie Ghica, P. P. Carp, D. pP. Vioreanu,' D. Doerescu.
Nu era lipsă de sinceritale la d. Carp, credeţi- -mă, era
cea mai

mare

sinceritate,

demagogiile d-lor

care

căci era

transportase

mare

sinceritate ca la

politica

r&spântii, să răspundă ca un om de Stat.
Era nu numai sinceritate, dar şi sacrificii

Statului

în

ca înaintea

Congresului de la Berlin să spună că nu era politică românească, politica care n'a ştiut să scape ceea-ce se putea
scăpa, politică care ne-a făcut să eşim mai răi de cât
Serbia din r&sboiul de la 1876. (Aplause),
Daca aţi simţi ca noi şi dacă sufletul d-voastră ar fi
fost oţelit la aceleaşi atacuri, la aceleaşi suferinţe şi înaripat de aceleași speranţe, nici o-dată nu aţi fi găsit în

cuvintele noastre lipsă de sinceritate. (Aplause).
Dar de ce, d-lor, îi
toată viaţa? Aci am să
profetisez, bine- înţeles,
vină un guvern, m'am
păcălit. (laritate). Dar

i

acusăm pe liberali şi'i vom acusa
fac şi ei o profeție. Nu pot să
când are să cadă şi când are să
învățat minte -de Ja alți; cari s'ail
o profeție am să fac, care de sigur

-
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se va realisa, că istoria va fi inclementă, de o servitate
de care nu ne dăm seamă cu cei cari ait condus politica

României la 1878.
E ceva

care

nu

arată de cât un profund dispreţ pentru

mintea noastră, când d-nii aceştia ne vorbesc cu fală că
ai căpătat independenţa ca şi cum s'ar mai fi putut să
rămână

lomânia

vasală 'Turciei, când

Stat intre Turcia şi România!
pentru

fiinţele noastre,

când

Este

se

un

crease

un

profund

mi se vorbesce

alt

dispreţ

de

ceea-ce

am câştigat! Istoria va spune, că atunci când Serbia învinsă a căpătat dou& provincii, atunci când Grecia, fără
să scoată sabia din teacă, a căpătat două provincii; numai
noi nenorociţii, noi cari am scăpat onoarea armelor creştine pe câmpul de la Plevna, am eşit umiliţi, trunchiaţi,
micşoraţi şi cu o provincie fără fruntarii. (Aplause).
.

Istoria nemiloasă

cel mare

peste

va spune că a trecut

ţara

aceasta,

dar

că

odată

oamenii

norocul

ei politici

de atunci n'aii ştiut să înţeleagă şi să întindă mâna spre
dinsul,

pentru

că mintea

nu le era

limpede,

le. era înghețată de frica răspântiilor. (Aplause).
Al douilea

exemplu

iar

de lipsă de sinceritate a

inima

fost

art.

acea

în-

să te jertfesci şi in cele din urmă te-ai bosumflat,
care causă te-ai ales cu o provincie în vint şi cu

din:
ini-

97 din tratatul de la Berlin, pe care d. Missir îl găsesce

firesc. | se pare firesc ca să se fi dat

Austriei

sărcinare. Firesc, da, când -ai sosit la Congres fără nici
un prieten. Când ai luat răspunderea răsboiului, ai ştiut

miciţia unei mari Impărăţii, cu cari ai
dar

cu cari

n'a

fost

ştiut să stai și lă musica

la
de

ori-ce este firesc. (Aplause).
Alt exemplu de lipsă de sinceritate sunt et.

Ionescu

a lăudat

pe d. Carp

la Cameră,

banchet,
la

D.

sfârşit,

Take

spunând ce sim-

patie şi ce admiraţie are pentru el şi în urmă a căutat
să nimicească proiectele de legi presintate şi votate de
-

dinsul.

„D-lor,
ca pe un

sunt două feluri de a stima pe un om:
Budha

şi a'l stima

ca pe o

a'l adora

fiinţă viue. Și dacă

aşi fi să aleg veri-o dată între rolul de a fi iubitea om

saii adulat ca Budha, aşi prefera să fiii iubit ca om de
carne şi de sânge, în loc să mă v&d transformat într'o
bucată de aur ca un Budha.

Eva lipsă de sinceritate la d. General
spus că la 1891 na voit să se agaţe cu

Manu, când a
unghiile de gu-

vern! Dar aţi uitat că, peste 6 luni, d. general

Manu

a

primit să joace un rol, care pe un om mic ?l-ar face
ridicol pe viaţă, şi care dacă nu l-a făcut ridicol pe d.
Manu este că omul era mare, rolul de a ţine ministerul

numai

două săptămâni, pentru

conservatoare, pe

care

ca

să

vă

d-voasțră voiaţi să

păzească

casa

o nimiciţi, şi ca

să v& păstreze d-voastră locul în guvernul cel mare cu
care vă lăudaţi?!
Nu este dar lipsă de sinceritate. Să vă spun insă ci
ce este. Este lipsă de comuniune sufletească între d-voastră
şi noi. Și d. Maiorescu, în cel mai răutăcios discurs pe
care 'l-a pronunţat veri-o dată, încă a trebuit în cestiunea Basarabiei să vă tae, când va reamintit că foarte

rea politică au tăcut liberalii: la 1878 şi că istoria nu
iartă pentru politica lor de la 1878.
D-lor, mai spusese ceva d. Missir, spusese că d-lor nu
se vor călugări.
Imi pare bine că în urmă a dat explicaţiunea că
vorba sa nu însemnează nimic.
Alt-fel lucrul avea înţeles. Vorba «călugărire» insemnează lipsa de căsătorie, şi necălugărire insemnează căsătorie. De aceea pricepusem că era vorba de o căsătorie
ca aceea care sa încercat la 1884 şi care a cădut din
“causa actului dotal!
D. B. Missir: Incompatibilitate de umoare

D. Ministru al
Ionescu: M& rog,
La 1884, când
reasa, sati “învoit
reasa să renunţe

Cultelor și Instrucţiunei Publice, Tale
nu, istoria e scrisă.
a fost să spună ce vrea ginerele şi mila toate, doar că ginerele. cerea ca mila ruble şi să'şi facă salbă de ducați

austriaci.

n'a vrut,

Mireasa

cu rublele! (Ilaritate).
Ei bine, d-lor, când am
că după

cum d.

nunta

audit

Delavrancea

pe

a

rămas

d.: Missir spunând,

a dis că nu

sa

nu

vom

călugări,

vrea să ne anunţe

că celibatul

nu poate

să intre în ho-

tăririle şi: deprinderile junimiste, şi cum

nu este de câto

mireasă

disponibilă,

cam

schiloadă,

nu

am

călugărit,

nici noi junimiştii

dut că pricep.

ne

s'a stricat şi

e vorba,

credut

că:

am cre-
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Am

rămas

pe d. Missir,

însă, d-lor,

în urmă,

foarte mulţumit,

când

am audit

că nu e vorba de treaba aceasta.

Mai am, d-lor, ceva de dis asupra cuvintelor pronunțate de d. Missir.
|
D. Missir ne dicea: sufletul unui partid e programul.
Aceasta, d-lor, nu este exact. Alt-ceva este sufletul

unui partid. O dovadă?
un

suflet;

un partid

Omul

fatal

are

nu

poate să aibă

mai

multe

de

cât

programe

în

cursul vieţei lui. Pildă despre aceasta e faptul că partidul
d-voastră a avut programul de la 1888 şi acum nu are

nici unul!
liste o mare eroare, d-lor, să confundați şi să comparați programul, adică o listă de proiecte legislative cu
sufletul unui partid. Alt-ceva este sufletul unui partid:
tendința care te animă în diferitele împrejurări, tendința
în care resolvi diferitele cestiuni..
Aţi vedut cum aii sărit adevărații conservatori, când a
venit partidul liberal cu cel mai monstruos proiect de

lege care sa propus în țara aceasta, «Casa Rurală».
Ah! Dacă se primea faimoasa Casă Rurală cu tara-

panaua ei de rentă pentru toate moşiile românesci, atunci
ați Î vedut desastrul financiar în care era să intrăm cu
toţi! Dar a tresărit în noi ideia conservatoare şi ne-am
impotrivit din toate puterile noastre 'ca să nu se voteze

acel proiect de lege.
Aşa se vede sufletul unui partid, d-lor!

Nu din programe, de multe ori comune ambelor par=
tide, ci din lendinţe se vede sufletul oamenilor. In ori-ce

imprejurare, conservator sait liberal, fie-care va fi călăuzit,
de sufletul partidului din care face parte sati către care
il mână gândul.
Acum, câţi nu

sunt în partidul

conservator

țim că ar trebui să fie dincolo, și câţi nu sunt

lidul liberal cari ar trebui
conservator!

să

fie

dincoace,
|

cari sim=

în

în

par-

partidul
E

Și aşa e de mare greşeala aceasla în cât d. Missir ne-

putend arăta care este programul d-lui Carp, nu ne-a
spus că a remas fără suflet, dar a pretins căd. Carp nu

mai are nevoie de program.
Pentru ce?
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Pentru că d. Carp şi junimiştii
programe,

fiind-că

Va să dică,

a dat dovadă

programul

n'ar

avea

nevoie

de

ţărei despre ceea-ce pot,

nu este sufletul partidului, este

examenul de mandarinat de clasa I, este diploma pentru
a obține încrederea ţărei, testimonii de pricepere personală ! Atunci este o copilărie, căci cum să mai vor=

besci de programul partidelor? Programul partidelor nu
poate fi programul persoanei, partidele nu dai examen
înaintea ţărei, partidele guvernează, persoanele pot să
caute diplome

Toată

de capacitate,

cestiunea

dar partidul

sufletului-program
nu

nu.

resistă

la

sea

mai mică analisă.
Tot acelaşi lucru aşi avea de răspuns şi d-lui Maior escu,
în ceea-ce privesce exemplul de demoralisare care sar
fi dând generaţiunilor noui, prin faptul că d. Delavrancea
se află

in

rîndurile

noastre

în

loc

să

se

afle...,

nu

ne-a

spus d. Maiorescu unde. Şi d. Maiorescu adaogă, că dacă
ar fi ştiut, când asculta la Dacia pe d. Delavrancea, că
are să vină în partidul conservator, nu s'ar fi emoţionat;
gravă declaraţie! Il intreb şi ei: dar dacă ar fi ştiut,
când asculta la Dacia, că d. Delavrancea se va întoarce
în rindarile partidului d-lui Sturdza, cum sar fi putut
_emoţiona? Aceasta ar fi fost adevărată şi adincă demoralisare, ca să se mai găsească Delavrancea âlături de un
om pe care cu bună-credinţă “l-a acusat cum a acusat d.

Delavrancea

pe d. Sturdza!! Da,

asta

ar

fi fost

mons-

tvuos! Ce resultă de aci?
Să se călugărească, să părăsească viaţa politică, sati
dacă simte că este ceva intr'insul cu care poate sluji ţara,
să” meargă cu aceia cu cari a protestat, iar nu să „se în-

toarcă la aceia contra cărora a protestat?! Să nu credeţi
că saii petrecut lucrurile acestea fără durere; am trecut
şi eu pe unde a trecut d. Delavrancea; posiţiunea mea
era mai uşoară, nu fusesem de cât un an în acel partid,

dar totuşi “mi aduc aminte, mă veţi crede sait nu, că
n'am avut în viaţa mea o perioadă în care să fi suferit
mai mult de cât în dilele în cari am intrat ca
în partidul conservator; n'am să mă plâng, am

ministru
fost pri-

mit cu inima caldă şi cu braţele deschise, dar când mă
gândeam că cel din urmă miserabil poate să se facă că
mă& bănuesce, şi să 'mi impute că "mi-am părăsit credin-
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ţele mele, orgoliul mei se revolta. Trufia, rea sfătui
toare,
"mi dicea că aşi fi trebuit să rămân acolo unde
nu puteam fi de nici un folos, unde uiu aveam de cât degus
t.

Ei bine, cu stâşiere "mi-am călcat pe inimă şi "mi-am
făcut datoria venind aci, unde sper ca am dovedit că put
să fiu intru ceva de folos. Aceasta este durerea care sfâşie
inima celor cari “și schimbă partidul, dacă at inimă. In

ei se încinge lupta vie între orgolii care ți dice: trebue
să pretindi că tu nu te poţi inşela, trebue să te pui
la
adăpostul criticilor celui mai din urmă, Și întrem ândrie
care “ţi dice: cadă pe tine critica şi batjocura, tu fii
cu
inima curată şi mergi înainte! (Aplause).
Acum, că am isprăvit cu cele spuse de d. Missir, să

trecem la cele spuse de d. Maiorescu,

cari

at

altă

gra-

vitate, căci fără a avea nimic în contra d-lui Missir,
este
evident că d. Maiorescu are altă greutate în situațiunea

politică a ţărei de cât are astădi d. P. Missir.
D-lor,

d. Maiorescu

culos. Dacă

are

"1 ascultați

un

talent

oratoric

pe d. Maiorescu,

foarte

peri-

şi dacă ai copi-

lăria să nu bagi bine de seamă la punctul săi de plecare,
eşti perdut. Discursurile d-lui Maiorescu sunt perfecte, le
tai premisa, îl dărimi toată construcţia. De aceea pe când
îl asculţi simţi:că ai dreptate, şi nu vegdi de unde ţţi
poate veni «dreptatea. Caut
. punctu
ă l de plecare, și vei
vedea că nici-o-dată nu este un neadevăr, dar nici
un
adevăr, este o jumătate de exactitate.
Care a fost punctul de plecare, d-lor, în imensa d-sale

construcţie? Iată, d-sa a dis: câte le spuneţi,

toate sunt

:bune. Dar bune pentru cine? Pentru clubul conservator?
Dar partidul conservator este tot 'una cu clubul conservator?
.
o

D-lor, când dici omului lucrul acesta: partidul

conser-

vator este tot una cu 'clubul conservator, care este prima
lui gândire? Că are dreptate d. Maiorescu, nu este tot

una partidul conservator

dacă ai
“ siunile.

primit

asta,

cu clubul coservator. Și

trage

d.

Maiorescu

toate
|

atunci
conclu|

Dar aceasta este cestiunea? D-sa nu pleacă oare de la
o cohfusiune? Ce confundă d-lor? Confandă partidul

conservator. cu conservatorii,

ceea-ce

este

altă

socoteală.

pe
TI

mo

mm
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Dacă este exact că partidul conservator nu este tot
una cu clubul conservator, tot aşa de adevărat este că
conservatorii nu este tot una cu partidul conservator.

În

adevăr,

numai

un

d-lor,

nume

ce

este

generic

partidul

pentru

toţi

conservator?

Este

conservatorii,

cum

aj dice ortodoxism pentru toţi ortodoxii?
Partidul conservator este organismul conservatorilor.
Și alta este partea organisată “de conservatori, şi alta
este conservatorii în sine. Și vreţi să v& dai imediat do-

vadă? Ce ar fi conservatorii

fără

organism?

saii

ce

ar

fi liberali? Arfi un animal amorf, ne-ar aminti. fiinţele
cele mai joase în scara vieţei, cele în formă de tub care
respiră pe o parte şi digeră pe alta, şi le poţi întoarce

pie dos şi ceea-ce slujea la respiraţie slujesce la digestie
ş vice-versa. Nu e vorba de o anarhie conservatoare,
ci e vorba de un partid conservator, şi partidul conservator fiind un lucru care se mişcă, care are viaţă, trebue să aibă organisaţie, căci nu se poate fără organisaţie,

şi în adevăr, d-lor, cum

sar putea fără organisaţie?

Credeţi d-voastră că dacă nu ar fi organisaţi liberalii,
sar putea veri-o-dată clătina guvernele conservatoare şi

vice-versa? Dar ar. fi cu neputinţă!
partid, ca

în

ori-ce

acţiune,

disciplină. Cum voiţi să aveţi
anarhic, întrun lucru amori?
Este

cu putinţă

dintre

să ai ierarhie

conservatorii

cei

mulţi,

Și pentru ce? Intr'un

trebue

încă

ceva:

trebue

disciplină întrun lucru
Dar trebue şi ierarhie.
fără organisare?
cari

se

află

Şi atanci,

în toate tările,

S'aii format partidele conservatoare.

Și aceste. partide,

organismul lor, aii diferite:organe:
burile lor, ail comitetele lor.

aii presa lor, ai clu-

Clubul este şi el unul din orgânismele

paztidului con-

servator. Şi aşa este de adevărat, în cât la
este şeful partidului şi altul şeful clubului. .

noi,

unul
|

Pe când la d-voastră, junimiştii, acelaşi este şi şeful
partidului şi şeful clubului, Ceea-ce dovedesce la junimişti
o confusiune şi mai complectă între partid şi club, de
cât este in partidul conservator, şi care se
puţinul număr al d-voastră unde vă trebue

o disciplină mai strânsă de cât intr'o armată
roasă unde se pot puţin împărţi rolurile.
Vai

dis d-voastră:

dar

nu

se

poate

explică prin
o cohesi une,

mai nume-

intimpla

|
ca,

ia
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un

moment

preseniare

dat, organisarea

reală,

ci

să

fie o

partidului

să nu

usurpare'Se
?

fie 0 re-

poate!

Se

poate înlimpla ca la un moment dat, un număr de oameni să pretindă că represintă organisarea partidului
Şi
în realitate să nu fie de cât usurparea partidului. Ei
bine, să vă spun” ce se întimplă atunci: înterprinderea

fiind lipsită de viaţă, moare,

nu reuşesce. Aşa s'a întirn-

plat la 1888; impregiurările ai făcut căs'a presint
at
ministerul Teodor Rosetti de la 1888, drept representant
al partidului conservator! Nu era în realitate representant
al partidului conservator! Resultatul? peste şease
luni

această representaţiune

inexactă a trebuit

să

lase

locul

unei exacte representaţiuni a partidului conservator. Aşa
se r&sbună faptele in contra intreprinderilor cari nu corespund realităței.

Și atunci, d-lor, îndată ce punctul de plecare e greşit,

toate deducţiunile cad; şi atunci e firesc, că la clubul
conservator să se strângă conservatorii organisaţi în partid

pentru aşi hotări programul

și aşi alege şeful.

-D. Maiorescu dicea: cum?
hotăresc soarta Statului? D-lor,

pe lume care să nu ajungă

în mâna

nebunilor!

Evident,

Cei cu doui lei. pe lună
nu e nici o instituțiune

la absurd,
că dacă

pentru toate cestiunile de Stat să

dacă

pun

strângi

şi să le pui la vot, dai de absurd.
Dar acea suflare, în partidele politice,

o

presupui

problema

toată
de

aşa,

suflarea

ce. se

con-

duce în realitate? De increderea pe care o ati în fruntașii

partidului! (Aplause). In toate partidele, fie conservatoare,
fie liberale, toată suflarea are drept la conducere; dar

de fapt dreptul ei se reduce să şi aleagă prin incredere
persoanele cari în realitate aii conducerea. Dar, d-lor, e
nevoie ca şi cei cu doui lei să aibă încredere în condu-

cere, şi să 'și dea

seama

de conducere?

E

absolută

ne-

voie, d-lor. Nu se poate nimic construi în contra voinţei
unei ţări, şi ori-cât de mari ar fi o mână de oameni,

ei nu pot face nimic trainic, ducă nu ati în ţara întreagă
un numer de oameni cari ai încrederea, că aceia nu se
înşeală, că munca lor e spre binele general. Nu se

poate fără aceasta. Aţi putea să aveţi un roinister de oameni de gen; ii
nimic nu ver putea face dacă nu vor
inspira

incredere

în acţiunea lor.

Şi

acea

încredere

nu

i

se poate

r&spândi,
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nu poate

ganisare de partid,

prinde

rădăcini,

fără

fără a avea în sinul naţiunei

o

or-

un

nu-

măr de oameni cari să răspândească acestă credinţă în
privinţa capacităţei, a bunelor intenţiuni, a bărbăţiei celor
ce. conduc.
Aşa se petrec lucrurile, şi nu se pot petrece în alt-fel.

Ast-fel, e un lanţ neîntrerupt de la şeful care dirige,
nu din capul lui.singur, ci consultându-se cu fruntaşi,
până la membrii de club, până la cei din urmă cari nu
pot [i măcar membri de club, dar cari compun acea organisare politică, singură în stare să creeze şi să guverneze într'o ţară de libertate. (Aplause).
Mai e un cuvint pentru care nu poate să fie alt-iel:
cum vreţi d-voastră să se stabilească această selecţiune
între cei ce conduc şi între cei ce se supun, fără un or-

ganism?

Cum

vă

inchipuiţi

d-voastră

că

poate să iasă ordinea şi că din desordine
vre-un progres? Nu e posibil!

Dar de ce n'ar fi mai multe cluburi?
unul

pe piaţa Teatrului

şi unul

şi dacă

nu mai

nică spor la muncă,
să se presinte
din energie se
pări, şi în loc
ne gândim de

anarchie

de

să

ce

iasă

nar

fi

la Creţulescu?

Nu se poate, căci cu 2 cluburi nu
direcţiune,

din
poate

mai

e o singură

e

o

singură

direcţiune

nu

e

nici răbdare la suferinţe; şi în "loc

lupta între cele 2 partide, o mare parte
pierde in concurenţa dintre cluburi şi grusă fim cu faţa numai la vrajmaş şi să nu
loc la cei. din coate, iţi este gândul alături,

şi nu poţi face faţă vrăjmaşului. (Aplause).
In aşa condiţii nu

se poate lupta.

Luaţi istoria noastră

numai de 4 ani încoace, de când ne-am retras de la puler'e,
şi veţi vedea că dacă n'ar fi fost incomensurabila nulitate a
adversarilor nostri, am fi departe de tot ca acţiune poli-

tică; a trebuit să dăm
prevădute

ca greşelele

făcea una de credeam

peste un concurs de norocuri neguvernului

trecut,

care

după

ce

că nu se mai poate o alta ca aceasta,

venea incă una tocmai ca să dea desminţire celor mai
bine-voitoare proorociri. Apoi cu această organisaţiune du-

blă putut-a partidul conservator să 'şi faca bine datoria
către ţară? N'ai fost momente în cari ne-am încurcat?
„Vorbeaţi de șeful unic d. Catargi. Dar ce tel de şet era
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d. Catargi dacă nu era în raporturi cu o parte
din soldaţii
săi? Ce

aţi dice

de un

general

şi nar avea legătură cu restul

care

ar fi la o aripă

armatei sale? dar nu vă

aduceţi

aminte că am făcut o acțiune comună
la alegerile comunale şi, din pricina a 2 cluburi,
n'am putut
merge de acord până la sfirşit? Credeţi că
s'ar fi intâmpl
at

așa ceva, dacă am fiavut o singură organisaţi

une?
Fatal unii sati cei-alți ar fi cedat. Să ve dai
şi un alt
exemplu? A spus d. Carp la Gameră că nu
sa putut în-

țelege

cu d. Catargi

la un

moment

dat,

din

causa

cestiunei representărei minorităţilor. Când o anunţ
at d. Catargi, ca punct de program, aceasta? Când
trăiam noi
in clubul nostru şi d-voastră în al d-voastră,
Dacă am i
fost toţi intrun

singur

club,

nu

sar

fi

intimplat

aşa,
saii d-voastră aţi fi primit această părere
sai noi am îi
renunţat la ea, cum se face intre oamenii
de omenie
cari trăesc împreună. Dar chiar între
8 miniştri nu se
poale să fie în toate cestiunile toți de
acord; ei atunci?

Se eliminează

lucrurile asupra

cărora nu sunt de

acord

şi se merge inainte cu cele-alte; iar
dacă cele asupra
cărora nu se înțeleg sunt de prima - impor
tanţă, se des-

part ca oamenii de treabă. Şi d-voastră să
diceţi

putem

[i împreună

din causa

pe care noi am admis-o

efectele

drept

causă ?

representărei

când nu eram

că

nu

minorităţilor,

împreună.

Luaţi

"Mai departe, d-lor; nu va plăcut alegerea
şefului partidului. Dacă aveam un singur organism,
ce era să se
intimple? Era să ne placă la toţi, căci
ca oamenii de
omenie eram să ne dicem: acela, care
va fi desemnat de
cei mai mulți din fruntașii noştri, va
fi şeful, şi prin
urmare, se va da supunere lui. Dar cum
vreţi să se facă
aceasta cu 2 organisme?
|
Dar altă cestie şi mai importantă după
părerea mea.
Am trăit bine ca miniştri not conservatorii
cu 'junimiştii,
ei cel .puţin ştii că am trăit bine; dar parti
sanii noştri
tot aşa aii trăit? Ştim cu toţii că fie-care
din partisani,
unii pe drept, cei mai mulţi pe nedrept,
credeai că partea lor de influenţă nu este suficientă.
Ce diceau?
Nu puteaii să spună, cea-ce ar fi trebu
it să spună, că

„Sunt

supăraţi ; dar

junimiştii

Discursuri, IV,

aveai

diceai

că

preponderență,

în

cutare

localitate,

lor li se face

dacă

nedreptate
9

NI7

7
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fiind-că sunt conservatori, şi din contră, dacă în o localitate conservatorii aveaii preponderență, junimiştii se
plângeait că lor li se face nedreptate fiind-că sunt juni-

mişti, Și atunci, d-lor, în această stare de lucruri, pe care
existența

o impune,

a 2 cluburi

disciplină

nu poţi să ai,

fiind-că te desfid să dai afară pe pastisanii buclucaşi, cari

mai de cât să treacă la fratele care ţine prăvălia deschisă
alături; ba le. rămâne şi speranţa că, când şi când, tot

se vor întoarce o-dată cu prăvălia de alături cu tot. Aşa

dar, pentru o bună acţiune, la guvern ca şi în oposiţie,
un partid nu poate să aibă două organisme; un partid
nu poate să aibă de cât un singur organism. Şi aşa e de
adevărat acest lucru, în cât d. Maiorescu, care are o me-

morie aşa de bună, a greşit când ne-a spus că în urma
alegerei şefului, s'aii despărţit cluburile -din provincie.

Nu e exact. Clubul de la Iaşi a fost despărţit, din ordin
junimist de la Bucuresci, încă cu mult inainte de moartea

lui Catargi.

Bieţii soldaţi voiaii să trăiască împreună; şeful, dis
comun, de şi nu 'şi vedea toţi soldaţii, primea lucrul şi
făcea campania fără o parle din soldaţi. li bine, nici
aceasta nu le-a fost perimis de către d-voastră, li sa impus retragerea din club.

Şi fiind-că s'a vorbit de sinceritate, îmi aduc aminte de
o monstră de sinceritate. Ei am vădut o întrunire publică unde unii din partisani aveati dreptul să vină în sală,

dar nu aveaii dreptul să se sue pe scenă; unii aveaii
dreptul să facă visite şefului comun acasă, dar nu aveai
dreptul să meargă la gară; aveai dreptul să aplaude cu

mâinile, nu însă cu bastonul.
Aceste bizantinisme
vatorilor.

nu

eraii

Vedeţi la ce scandaloase
luminaţi

fusiunea.

ale

conser-

fineţe

osândesce

pe

oamenii

unei unităţi

r&ă

am

de or-

ilaritate).

lată dar de ce nu

noi

noastre,

ale

și în ale vieţei cinstiţi, lipsa

ganisare! (Aplause,
că

(ilaritate).

e exactă

făcut de am

învinuirea

cerut,

ca
|

d-lui Maiorescu,

întâia

condiţie,

Fără fusiune,—și în această privinţă daţi'mi voie să spun
că aceasta era ideea neschimbată a lui Lascar Catargi—
fără fusiune nu am fi de câto forţă voluminoasă dar
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lovită de inerție, o uricioasă slăbiciune. Dacă e un
părtid
în care disciplina nu a fost cea d'intâiu calitate,
acesta
este partidul conservator. Fie-care partid trebue
să re-

cunoască părţile lui slabe, şi o recunoascem
pe aceasta.
Partidul conservator nici o-dată nu a strălucit
prin disci-

plină. Intr'ast-fel de partid să

introducem

dublele

orga-

nisări? Și în ce țară? Into! țară unde toţi cred
că li se
cuvine tot ce nu li se cuvine, şi că, tot ce
s'a făcut, e

făcut de dinşii, şi pentru dinșii,

voiţi

ca

toate

partidele

să voiască să aibă duble şi triple cluburi? Aceas
ta ar fi
să sapi din temelie toată viaţa noastră politică.
De aceea am voit fusiunea. Nurnai aşa şi condu
cătorii

se pot bine desemna.

Căci aceste locuri nu se capătă de

cât prin meritele arătate în “luptă
acesia e singurul merit. (Aplause).

contra

vrăjmaşului,

Da: o să giceţi, de ce cu fusiune nu aţă primit
să daţi
ministerul de interne d-lui Carp?
Pentru ce? Pentru că fusiunea ar (i fost prea
proaspătă pentru ca să facă să tacă bănuelile.
Vedeţi ce deschis şi ce franc vă vorbesc? Pentr
u că
a face lusiunea Luni şi a da distribuirea influențel
or unui
fusionat Marţi,

pentru

este a

decreta

Mercuri.

cu

siguranță

|

o

difusiune

Ori cât Sar fi silit d, Carp, pe care 1]
presupun cu
intenţiunile cele mai excelente, de a distribui
părintesce
şi cu egală dragoste influenţa, ar fi făcut
nemulţumiţi

cari tot-d'a-una se găsesc

intrun. partid. De sigur că ne-

mulţumiţii ar fi dis: suntem loviți, nu pentr
u că nu merităm noi influenţa, dar pentru că de patru
ani, de când
suntem deosebiți de junimişti, am fost pâriță
la d. Carp
că eram acei cari voiam. apărarea intereselor
conserva-.

toare, faţă de acei cari voiau să domineze.

Și atunci am

voit o împărţire de garanţii și am oferit partea
de frate
mai mare, de şi este frate mai mic, d-lui
Carp. Am avrut însă garanţii şi pentru conservatori, că
nu vor fi anibilaţi, cum se dicea că ati să ie, şi am
cerut ceva şi
pentru conservatori, mai mult o ilusie,
O numesc ilusie, căci în realitate plâng
pe nenorocitul
care ar fi avut să joace acest rol, şi în
capul căruia era

să se spargă, şi de o parte şi de alta, atâtea
excesive personalităţi. (Aplauze).
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Dar acum.că lucrul s'a făcut, —şi eii regret— credeţi d-voastră că nu a perdut nimic partidul? Credeţi—
şi acum

mă

un

Mare

adresez

răi?

nici

făcut

nai

d-voastră

țara ? Credeţi că prin refusul

nimic

a perdut

nu

— că
majorităţei

râi ați făcut!

Când ne-a vădut pe noi ţara stând 10 dile pe gânduri, când ne-a vădut după ce fusnsem armata cruciată
dărimasem

cari

dile, dacă să intrăm

ţara pentru

să fi avut

această

10

şi în ce pre-

intrăm,

sai nu şi cum

seanţă în biserica Sfântului Mormiînt,
bue

certându-ne

lerusalimului,

zidurile

mare decepţie

tre-

mare

pa-

şi

armată,

gubă morală s'a făcut partidului conservator. (Aplause).
Acele 10 ile ai fost cea mai frumoasă răsplată care
se putea

da guvernului

trecut:

|

In acele 10 dile s'a stins mare parte din flăcările cari

se aprinsese,

şi sa făcut un imens

nu

răi,

par-

numai

tidului conservator, dar întregei păture conducătoare din
această tară. (Aplause).
Răul făcut în acele 10 dile, nu se mai poate indrepta,
căci chiar dacă

făceam

urmă

în

se produsese ceva, pentru

ministerul

comun,

tristul

că se dăduse

tot

exemplu

că nu eram destul de înălţaţi prin patima patriotismutui
care ne mânase, pentru ca să uităm cu desăvirşire per-

soana noastră în acel moment unic în istoria ț&rei şi a
partidului conservator. (Aplause).
De aceea, d-lor, mă doare adânc de ceea-ce sa petrecut, şi dacă câte o-dată
ea nu e mai puţin vie.:

Am

"mi ascund

durerea în glume,

dat un urit, un foarte urit exemplu

Dumnedeii ca să nu poarte
chipuim noi; căci pe lângă

ţărei.

Să dea

roade mai rele de cât ne indesechilibrul economic şi fi-

nanciar de care toţi vorbim, eii văd, eii simt din toate
părţile semnale netăgăduite ale unui desechilibru şi mai

ră şi mai periculos de cât cel financiar; simt şi vEd
semnele unui desechilibru sufletesc asupra căruia aşi dori
să mă înşel, să nu fie adevărat, de şi mi se pare prea
|
adevărat. (Aplause).

In acest desecbhilibru sufletesc, e mare primejdie să infățişedi ast-fel păturile conducătoare, căci de aceea sunt
eii conservator fiind-că cred că ceâ mai bună guvernare
este a celor

puţin

în folosul

celor multi.

.

-
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Purtarea d-voastră, d-lor, "mi-a fâcut efectul purtăr
ei
unui copil risipitor. Am moştenit, generaţiunea
noastră

conservatoare,
de altă dată;

o strălucită moştenire

am

avut

tăgăduită superioritate,

tot-d'a-una

de

la conservatorii

în țara aceasta

nu numai

o

ne-

de capacitate, dar şi de

adevărată dragoste de ţară!
Și, ea copii prea bogați, am risipit, căci risipă e,
d-lor,

când sa vorbit despre bătrinii partidului acestuia,

vorbit

d. Maiorescu.

Vă

se pot istovi

nici o-dată?

inchipuiţi d-voastră

că

cum a

bogăţiile

partidului sunt aşa de mari în cât cu toată risipa noastr
ă

ele nu

plause).

In laţa copilului

risipitor,

Aşi dori

insă,

datoria

să fie aşa! (Aacelui

remas în casa părintească, chiar dacă acela ar

care

a

fi-—cum

pretindeţi d-voastră
— slab sat schilod, e să. ducă înainte
moştenirea părinteas- că.
(aplau..
se), şi ei sunt convins că
la această muncă grea, dacă vom munci cum
trebue,
avend în veci în vedere trecutul partidului, ca să
ne facem vrednici de dinsul, vom isbândi.

La Cameră, d. Marghiloman

ne-a

vorbit

de

nişte

re.

serve conservatoare, pe cari d-lor ni le păstre
ază. Se
poate! Noi însă facem ceva mai bine. Noi ne
închinăm
toate puterile noastre ca să apărăm vechia casă
conser-

vatoare care de atâta vreme
tulor

intemperiilor.

ne-a adăpostit în contra tu.

Și ori cât de frumos ae fi cortul d-voastră de mătas
e,

eii prefer şi voiii prefera

servator!

casa

părintească,

partidul

(Aplause prelungite şi îndelung repetate).

con-

MODIFICAREA LEGEI PATENTELOR
(Şedinţa

Camerei de la 14 Decembre 1899).

La acuzaţiunea oposiţiei junimiste că guvernul presintă budgete
nesincere şi
că, în direcțiunea aceasta, continuă a face ceea co făcoali liberalii,
Ministrul
instrucțiunei publice răspunde că până acum o sumă de cheltuelt
se făceaii nu
din resursele budgetare, oi din împrumuturi a căror isvor însă
a secat, şi că
numai de aci încolo vom area budgote sincere,

Domnilor

Deputaţi,

Discuţiunea de ai de sigur e o discuţiune foarte interesantă, şi memorându-mi cei 15 ani, de când eă am

stat aici, încă nu am vădut ca, măsuri aşa de importante,
propuse de un guvern, să se discute cu atâta sânge rece,

şi aşi putea să adaog, şi bună voinţă. Căci, dacă partidul
liberal n'a vorbit, pe mine aceasta nu m'a mirat de loc.
[ii cunosc partidul liberal şi ştii că nici-odată, când va

fi vorba
plause).

de ceva

important

şi insemnat,

nu

va vorbi. (A-

Nu va vorbi aici. A! Va vorbi la gazete; e sigur. Va
vorbi şi la sub-intruniri — căci la întruniri sunt slabi ; la

sub-intraniri,

pe

colori,

Aşa dar scoțând acest

sunt

mai

factor,

tari.

puţin

parlamentar,

lupta parlamentară, să r&mână cestiunea între noi.
e aşa?
|
D-lor, eii, cu ocasiunea. discuţiunei Mesagiului, am

din
Nu
dis

un lucru: tot ce vă putem da pentru anul acesta e un
budget bun. Budgetul ideal va veni mai târdiu. Și de ce,
d-lor? Care e situaţiunea noastră budgetară de atâţia ani

ati

tite

i

In aa E aaa
oaia
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de gile? Nu numai
şi sunt

umflate,

că veniturile

nu

nu sunt trecute în budget. De exemplu,

nului

trecut

nu

cheltueli

budgetul

a-

soldaţilor.

Se

în

îmbrăcămintea

era trecută

la

ajung

reale, cari nu se poi evita,

dar cheltuelile

poate soldaţii să fie goi? Se poate ca un Stat, la un mo-

ment dat, să impuţineze cadrele militarilor, să reducă corpurile de armată, cum a fost vorba în Italia, de la 12,
să le reducă lu 10, de şi nu sa putut face lucrul, dar
să ai soldaţi şi să nu % imbraci, aceasta e o minune budgetară, pe care oamenii serioşi nu pot s'o propună. Tot

aşa, în budgetul trecut nu era credit pentru
rentă.

cu

se cumpăra

Tot.aşa

cartuşele,

şi

cai

caii

cu rentă!

cari se

Ei, d-lor, mă iertaţi. Acestea nu sunt cheltueli

adaogă la budget, aceste cheltueli existau, dar, în loc să
se facă din resursele budgetare, se făceaii din împrumu-

isvor a secat,

turi

al căror

prin

uscăciune

numai

putem

şi e bine că a secat, dacă

să ajungem

să facem

bud-

era tre-

gete sincere. Tot aşa prima pentru zahăr. Nu
cută în budget. De ce?
.
cu 30 milioane excedente?
budget
un
ei
fac
Vreţi să vă
Foarte

uşor.

Nu am

de cât să nu

trec în budget chel-

iuiala de la 2, 3 departamente şi vă daii un budget cu
30 milioane excedente. Dar aceea nu se mai chiamă
budget, se chiamă o farsă budgetară.
Aşa dar, prima greutate a situaţiunei noastre financiare de adi e ca să trecem în budgetul Statului toate
cheltuelile indispensabile şi cari, fiind cheltueli ordinare,
trebuesc făcute cu resurse ordinare.
Acesta e deja un budget bun, nu e un budget ideal.
De

ce nu

e un

budget

ideal? Pentru

că, şi in aceasta

— mi se pare că d. Arion
avea dreptate d. Arion
l
— pentru
lucru
dinare, cari nu

a spus

că sunt şi cheltueli nu pe d'antregul orse poate să nu se facă într'o ţară şi cari

noi le făceam din rentă. De exemplu: la un minister se
hotărise o clădire, nu se începea, se trăgănea creditul de

“rentă, 5, 6, 7 ani, şi în timpul acesta de câte ori trebuia
o masă, o reparaţie, se făceau tot pe comptul rentei, care
săraca sta deschisă ani întregi; era isvor. La drumurile

de fer, se rupea un pod? Rentă. Se impuţinaii locomo|
tivele? Rentă. Trebuia vagoane? Rentă.
na
tot-d'a-u
era
budgetul
sistem
acest
în
- Evident că
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falș, şi este evident că atunci voiii avea un budget bun când

toate cheltuelile ordinare se vor face prin resurse ordinare,
şi că va (i un budget ideal atunci, când cheltuelile ordinare
se fac cu resurse ordinare şi tot cu ageşte resurse ordinare
voiii putea face şi cheltueli neprevedute, nu tocmai ordinare.
D-lor, oamenii cu minte se mulţumesc să obţină şi să facă
numai ceca ce e posibil a face, căci cei cari vor să facă
toate nu pot face nimic; aşa dar vom înscrie în budget
să facem cu resurse ordinare ceea-ce omenesce este indispeneabil pentru anul acesta, şi în anii mai buni, cari

sper că “i vom

avea, vom

prevede

o sumă şi pentru lu= -

neprevădute.

cruri

Ce facem noi adi? Căutăm să sporim veniturile Statului. Și ce dicea d. Carp? Ne spunea că nu suntem e-

„xacţi

în aprecierea

acestor

impositul de adi.
Dar,

d-lor,

impositul

venituri,

şi

ca

de adi coprinde

exemplu

două

tâia parte este taxa de 5%j, asupra venitului

cietăţilor pe acţiuni.

Ei bine, se ştie ce dividende sai

vem

suma

bilanțul

tuturor

societăţilor,

dat

părţi:

net

al

ne

în-

so-

acţionarilor,

cari bilanţuri

de 9.400.000, şi dacă mai punem

lua

a-

arată

şi dividendele ce

vor mai da şi cele trei fabrici noni de zahăr, acest dividend va fi cel puţin de. 10.000.000 lei, de la care se
va percepe 500 până la 550.000 lei, adăogână ŞI veri-o

250.000 lei ce se va percepe de la bancheri
— căci numai în Bucuresci sunt veri-o patru case de bancă cari

vor plăti

taxa de 25.000 lei fie-care — vedem, că dacă am

fi prevădut la venituri suma

de 800.000

lei, aceasta

nu

ar fi o preţuire exorbitantă, şi dacă am pus în budget
numai 600.000 lei, este tocmai că n'am voit să ni se
spună că am fost prea optimişti.
Am audit qicându-se că taxa de 25.000 lei, pentru o

casă de bancă, e prea mare: ei bine, dacă lise pare prea
mare, nu aii de cât să dea 5%/, din venitul net.
Taxa de 50/, asupra lefurilor fancţionarilor ta da 4
milioane. Nu s'a discutat de loc și de nimeni această
cifră.

Ei

cred

că

dacă

anul acesta

nu

va da mai mult—

fiind dat faptul că nu se poate taxa în primul an toţi
funcţionarii particulari
— în anii viitori cred însă că va
da mult mai mult.
|
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Nu sa. vorbit nimic de decimea de percepere asupra
contribuțiunilor directe.
Dar uitaţi un lucru: că s'a ridicat taxa la alcool de la
8 bani la 12. Și de acolo avem un câştig net de cel

puţin două

aveţi dreptate

Un deficit sigur.

și înstrucțiunei

D. Take Ionescu, ministru al cultelor
Dacă

anul

viitor

va

nu

aşa

zahărului.

asupra

şi cu taxa de consum

D. Ghika-Deleni:
publice:

lot

milioane. Acesta nu "| socotiți?

fi o recoltă

rea,

atunci nici

an imposit de consumaţiune şi nici un alt-fel de imposit
nu va da nimic, căci fie-care neavând cu ce cumpăra,
impositul nu va da roade; dar să sperăm că nu va fi aşa.

Dar: dicea

d. Panu, şi cu drept cuvint, nu se poate nici

odată face budgete de calamitate.
Budgetul trebue să se facă pe un

e budget serios; căci,

după

cum

mediocru, acesta

an

nu

se

poate

face

un

budget pe un an de mare abundență, tot asemenea nu
se poate face un budget pe un an de absolută lipsă. Dacă
e vorba pe budget de absolută lipsă, ar trebui, intrun
an ră, să ştergi veniturile de la ministerul de domenii,
-căci nu se va plăti nici anuitatea pentru păminturile date
ţăranilor, nici arendile pentru moșiile Statului.
Zahărul ne va da două milioane, ba poate ceva mai

mult, căci dacă
ne-ar

am

fi socotit

fi dat trei milioane,

pe

dar am

consumaţia

pus numai

de

două

acum

mi-

lioane, prevădând o scădere de consumaţie.
D. Carp ne dice: «dar în schimb plătiţi prima»; da,
o plătim, dar o punem la cheltueli. lar ne întreabă: «şi

"aţi scădut de la vămi pentru zahărul ce nu se va importa?» Da, nu am adăogat la produsul taxei zahărului
i
fără să scădem de la vămi.
presinta
mai
vom
vă
De asemenea noi vam dis că
milioane,
un imposit de consumaţie, care ne va da două
aceasta cu siguranţă.
Ne-a mai rămas impositul timbrului şi înregistrărei.
Evident că acesta e cam grei de calculat. Partea taxei
de timbru se poate lesne calcula. Darea asupra moşteni-

rilor directe este însă cea mai grea de calculat, cu toate
acestea cu aproximaţie se poate calcula. Fii 'mi aduc

aminte că ?l-am calculat la 1886, atunci când în această
Cameră am susţinut impositul pe moştenirile directe, pe
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care

"l-a combătut

şi d. P. Carp

sescu. Atunci făceam

calculul

pe

şi colegul

care

meu

“l-am

d.

refăcut

Dis-

şi

acum, şi sunt sigur că cu impositul pe moștenirile directe, cu suprataxa de trei la sută pe averea mobiliară
producătoare de venit, şi cu urcările făcute la ascendenți,
soţie şi la colaterali, estimaţiunea ministrului de finance
nu este exagerată. V& voii dovedi lucrul en cifre când
va veni în discuţie impositul.

Atunci sper să conving pe d. Carp, că ideia de a face
ca averea mobiliară producătoare de venit să plătească
mai mult de cât averea imobiliară, e o ideie foarte bună,
e singurul mijloc de a face ca capitalurile mobiliare să

plătească nu cât capitalurile imobiliare, dar ceva mai mult
de cât plătesce astădi când nu plătesc nimic. *
lată de ce dic că toate impositele ce vă propunem
sunt bine calculate.

Mai aveţi ceva de
Noi

credem

propus?

că şeapte

V&

imposite

nare este destul. Noi credem

ascultăm

cu

în opt luni de

că, ca

curagii

plăcere.
guver-

de

guver-

făcut datoria bărbătesce.

Gândi-

nare, ca sentiment al datoriei şi ca slujbă adusă țărei,
am scris o pagină pe care dorim din suflet să fie in stare

şi alţii s'o scrie.
Noi credem că ne-am

ți-v& că am venit după un guvern care nu numai că
avea toate hudgetele falşe, dar care a avut copilăria să
desființeze acel imposit de patru milioane, acel popărit

cu care me ocărise destul, după un -guvern care n'a făcut de cât dezastre. Aşa, de pildă, la instrucţie a făcu
marea

greşală de a

tăiat subvenţia

comunelor

la

înveţă-

miîntul primar, şi a făptuit şi comedia cea-altă să ne
pună în spinare construcţia şcoalelor rurale, adică să ne
bage inb”un împrumut de 100 milioane rentă din care
întâi a clădit fără credite, aşa că şi acuma pare in 1lonilor decisiuni de-ale mele pentru clădiri deja isprăvite,
dar pentru cari nu era credit votat! A
lim şi acele hârtii, cum am regulatşi
unde cheltuise un milion fără credite,
lată dar, d-lor deputaţi, ce am făcut

trebuit să regufondurile secrete,
un milion!
noi.

Voiţi şi d-voastră ceva? Fie! Găsiţi că şeapte imposite
nu este destul pentru opt luni de guvernămint? Propuneţi şi d-voastră ceva.
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Acum însă se dice: dar economiile?
D-lor, să ne inţelegem liste vorba de economii reale,
nu este vorba de economii pe hârtie. Nu este vorba de
economii de acelea cari le propun complabilii în toate
ministerele. După ce “ţi presintă un budget de care te

sperii şi ceri veducţiuni, atunci comptabilul

iți

propune

imediat : să tăem de la combustibil, ca şi cum ai putea
să împuţinezi frigul, (ilaritate) ; îţi propune să tai de la
reparaţiuni,

ca

și cum

ai putea

să opresti

prin alte

mij-

loace surparea zidurilor; să tai de la transport, ca şi ctim
ar putea să se fucă aceasta fără nici o cheltuială. Dar
cum dicea d. Fleva: iţi propune să tai de la material,
fiind-că materialul n'are gură să. strige. (ilaritate).
Şi după ce ai făcut aceste reducţiuni, apoi încep să
curgă creditele suplimentare în cursul anului. Aşa dar,
nu este vorba de economii pe hârtie, ci de economii
reale. Nu este vorba ca să nu punem nimic pentru materialul armatei şi apoi să consumăm magaziile de reservă. Nu este vorba ca să nu punem nimic pentru cartuşe, aşa în cât să rămânem cu adevărate ciomege în loc
de pusci.
Va să dică, d-lor, este vorba de economii rea:e.

D-lor, care era budgetul nostru?
dintre

cari acum 90

Va sii dică rămân 138 milioane. Asupra
milioane, când începi să te gândesci la

acestor 138
economii, să

Era

anul

trecut de 298

milioane,

milioane pentru datoria publică.
o operaţiune
organisațiuni

sciți că este
tru că avem

foarte grea, şi iată de ce: penîn Stat, corporaţiuni instituite

prin legi, în cât cu greii este să poţi tăia ceva. Aşa
exemplu, iată ministerul de r&sboiii: cine ar putea

creadă

că poţi să licenţiezi un număr

i-ai crescut în şcoalele

buinţele armatei.
cenţiez

ale

militare

de
să

de oliceri, pe cari

Statului

pentru

tre-

Nu este posibil ca să dici: am să "i li-

acum.

O voce: Să le dăm congediii fără leafă.

D. Take
publice: Să
tidul liberal
_adaoge 31/,

Ionescu, ministru al cultelor și înstrucțiunei
le dăm congediii fâră leafă? Ar fi putut parsă nu sporească lefurile oficerilor, să nu mai
milioane la cheltueli. Aceasta ar fi trebuit
x

.
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să facă; dar ca să ei un număr mare de oficeri
desființezi, aceasta este o operațiune de calamitate.
D. Î. A. Brătescu: 'Trebue să ținem
daţii să meargă la munca câmpului.

cadrele,

să

iar

i

sol-

D. Take Ionescu, ministru al cultelor și înstrucțiune
i
publice: Veţi vedea că s'a făcut ceva în această direciune.

muncă,

S'a sporit

timpul

în

care

soldaţii

li Sati dat trei luni pentru

să

munca

se

ducă

la

câmpului.

Dar mai este, d-lor, şi alt minister care cheltu
esce
enorm : ministerul al cărui titular sunt ei,
Am audit pe mulţi spunând cu mândrie, că se
chel-

tuesc 30 milioane pentru

ei nu o consider ca laudă,
nici-o țară nu face, pentru

instrucţiunea

tuială disproporţionată ca România şi

leaşi resultate.
Și cu toate acestea,

acest

publică.

Aceasta

ci ca un demerit, fiind-că
instrucţiunea publică, chel-

budget

fără

este

a avea

foarte

ace-.

grei

de

tăiat, fiind-că, foarte cu grei ați primi să închidem
un
număr de şcoli. Nu numai atât, acest budget este desti-

nat să crească mereii, fiind-că invețămintul prima
r este
departe de a fi complect; căci de. unde ne trebue
9.000
învățători, avem astădi numai 4.000, adică aştept
ăm un
spor de 5.000 învăţători. Ar (i fost cuminte la
început,
ca această cheltuială să nu se pună numai
în sarcina
Statului, şi ei pusesem in legea mea ca să
fie suportate

aceste cheltueli şi de comună.

Liberalii

aă stricat

legea,

după cum aii desființat şi fondul de rulmentde
la păduri şi
fondurile de reservă de la drumnrile de fer.
Ori unde au
găsit o măsură înțeleaptă, ai înlocuito printr
'o măsură

nechibzuită de ale cărei consecinţi suferim astădi.

Re

Să tăem la ministerul de interne?
Sunt convins că este o prea mare cheltuială
la serviciul sanitar. Dar şi acolo cu'câte prejudecăţi
n'avem de
luptat, şi câtă lume nu crede că această instit
uțiune, de
doctori de plasă şi moaşe de plasă, este culmea
civilisaţiunei
şi nec plus ultra at progresului, In ori-ce cas,
sunt lucruri

cari nu se poate, pe cari nimeni nu poate să le ceară
de la un

guvern. Un guvern care

ar intreprinde

acest lucru,

ca

4

opic

N

re

OR

oa

a

2

de
o-dată să transforme tot organismul Statului, ar
trebui întâiă
să facă reforma mintală a ţărei, căci ŞI acest
organism şi

442,
acest budget este
mod de a gândi
Vom face cât
ni se va sugera

resultanta unui mod de a gândi, şi acest
trebuesce încetul cu înciitul schimbat.
se poate mai multe ecconomii şi ori unde
o economie, fie că va veni de la d-voastră,

fie că va veni de la oposiţiune, o vom examina cu multă
bună-voinţă şi plăcere. Altmintrelea este foarte ușor să
dici: din 130 de milioane ai să tai 13 milioane. Această

operaţiune

n'a făcut'o nici un guvern.

Şi, ca să încheii, voii

că nu ar fi

Arion,

d-lui

spune

fost bine să se pună cât mai multe imposite

acum câţi-va

ani, dacă în acelaşi timp nu iîncetam cu imprumuturile
şi cu relele obiceiuri financiare. lată de ce: pe cât timp
avem acea prea mare facilitate de a ne imprumuta, şi
intrase în obiceiurile noastre ca să considerăm renta ca

un isvor
sporire

inepuisabil
de imposite

pedit la desvoltarea

pentru

noastre, o

cheltuelile

toate

ştiţi la ce ar fi condus?

Ne-am fi re-

la înăl- |

Statului până

organismului

ţimea acelor resurse noui şi n'am fi îmbunătăţit budgetul.
Este o fericire că,.. pe cât timp am continuat cu imprumuturile, nu s'a fâcut imposite şi că cererea de resurse
se face în momentul în care am încetat cu emisiunea de

rentă, fiind-că această creare de resurse pe viitor va servi

să facă

faţă

la

cheltuelile

cari

se

făceau

cu

rentă,

In

această privinţă d. Arion se înşeală. Recunosc incă o mare
greşeală -a partidului

acum

liberal,

doui, trei ani, fiind-că

de a

nu

fi creat

situaţiunea deja se

imposite

schim-

pase. Sunt doui ani de când se ştie că nu ne va mai fi
lesne să ne imprumutăm, că capitalurile din Occident
mergeaii spre întreprinderi industriale şi se retrăgeaii de
la plasamente de Stat, sunt doui ani de când se vede că
unele din imposite numai progresează, de atunzi o administraţiune financiară înţeleaptă ar fi trebuit să pună noui

imposite. In loc de aceasta liberalii sai repegit la “eheltueli fără rost, aii înzestrat ţara cu legea zahărului, o
greutate de vre-o 9 milioane pe an, paguba de la vâmi
si prima de producere ; aii sporit lefurile oficerilor cu 3

milioane şi 1/,; ati desființat taxa popăritului, 4 milioane;
aii suprimat fondurile de reservă şi de rulment, altă ju-

mătate

de milion;

ati suprimat

veniturile din subvenţiile

de la comune, cari ar fi fost -acum aproape î milion, în
total ati îngreuiat budgetul cu 18 milioane pe an. Ei bine,
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o administraţiune

financiară,

care

a găsit

mijlocul

ca în

4 ani să scadă resursele Statului cu 18 milioane pe an,
sunt în dreptul mei să dic că nu merită numele de administraţiune financiară. De aceea, singurul rol decent
pentru

liberali

este să tacă,

mai

să facă alt-cova, nici măcar
dreptul s'o facă. (Aplause).
De aceea, d-lor,

ales când

nu

se pricepe

critica, pe care de alt-fel n'aii

şi cu aceasta

încheiii.

este

citi pentru partidul conservator diua de astădi.
Ceea-ce

atâta vreme

sa

credut

că nu

va

meni să facă, adică să spună ţărei adevărul
să “i ceară sacrificiile ce trebue să le facă,
face, in numele
plause).

Și după
dică, că a
de ani, tot
deosebire:

și spre

gloria

partidului

o

di feri=

îndrășni

financiar
guvernul

ni-

și
o

conservator. (A-

cum la 1875, partidul conservator a putut să
aşedat financele ţărei pentru 20 şi mai bine
aşa va putea să dică și acum. Va fi însă o
la 1875, d-lor, liberalii, în critica grozavă pe

cari au făcut-o

conservatorilor,

a nu fi ţinute, de suprimarea

şi în făgăduelile destinate

sistemului cel noă de im-

posite, găseaii o opiniune publică naivă, care încă nu
incercase la fapte şi de aceia îi credea la vorbă. La 1899
se găsesc în fața unei opiniuni publice consciente,
care

mu-“i va crede la nici o critică, la nici o făgăduială fiindcă “i cunoasce! (Aplause viui).

LEGEA TIMBRULUI
(Sedința

Camerei de la 12 Ianuarie 1900).

Ii discuția genorală a acestei legi
D-nii Gr. M. Sturaz a și Dimitropol
, ridiobiecțiuni atât asupra urcărei taxei
po fimbr u cât și asupra nouoă
taxe asupra succesiunilor directe, d-l
Take Ionescu răspunde amănunţit şi
desvoltat asupra fie-cărei chestiuni,
după c are proectul de lege se
și ia în considerare cu 58 voturi contra 9.
când unele

Domnitori
Prinţul

Deputaţi,

Sturdz

a a început prin a ne cere
economii.
Vom discuta la budget ce econom
ii se pot face şi dacă
noi facem câl se pâte face.

D-lor, ştiţi că se vorbea foarte
mult de economiile pe
cari le-a făcut partidul liberal
la 1876, când a venit la
guvern şi când

a numit o comisiune specială care
a lucrat 5, 6 luni în toate ministerele,
tăind cu foarfeca în
toate părţile, o mulţime de lucruri
fost toate restabilite. La cât cred cari peste un an ai
eţi că sa urcat acele

economii,

efemere?

leri vorbiam cu o persoană însemn
ată din ţară, un om
de o perfectă bună credinţă, şi'i
diceam: câtă economie
credi că s'a făcut la 18769
Mi-a răspuns:
10—14.000.000.
Nu, 2.300.000. Aceasta a fost toat
ă economia de la 1816,
realisat prin comisiunea specială
care a lucrat 5—6 lunj
şi tot ce a tăiat a fost restabilit
peste un an de dile.
Nu dic
aceasta ca

Discureuri, IV.

să

descuragiez

dorinţa

de a

face

10

.

-
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economii, acesta o avem cu toţii, dar pentru ca in lucrarea
pe care o va face comisiunea budgetară, guvern şi Ca-

meră,

să nu plecaţi nimeni de la ilusiunea că mari, foarte

mari resultate se poate

căptta.

V& dau acest precedent de la 1876.
0 voce: Cât era budgetul atunci?
D. Take Ionescu, ministru de finance : Budgetul era pe

jumătate şi economia a fost de 92.300.00V. Mă rog, cine
dice că nu este nimic? Ceea ce vreai să vă spun este
tă,
că, curentul economic, în sine, fără de cifră alătura
nul
care
presintă în tot-d'a-una un efect de miragiii, pe
a
presintă cifra reală. Dar nu este momentul” astădi de
se discuta aceasta.

Este vorbade unul din numevâsele proiecte de imposit
pe care am credut de cuviinţă să le propunem. Acest imposit are darul

să nu prea ridice critici, aţi vedut că par-

-tidul _naţional-liberal nu a combătut, a făcut ce putea
să facă, adică să nu ia cuvintul. Aţi văgdut că d. Dimitropol, vorbind din partea grupului constituțional, a adăo-

gat că vorbeşte în numele s&ii propriii, ceea-ce dovedesce
ă
că cele două grupări ale oposiţiunei —- oposiţiunea fireasc
şi oposiţiunea în familie „— nici una, nică alta n'ai com-

bătut acest imposit. Faptul că nu "l-a combătut ar' fi destul să arate că am nemerit-o bine cu întocmirea acestui
imposit.

că am

Dar mai

este incă un lucru,

nemerit-o bine. Şi anume,

€-lor, care dovedesce

ce? Este că atunci când

t de
la 1886 sa propus impositul. acesta, el a fost critica
coml-a
multă lume, şi susţinut de puţini. Aci în Cameră

bătut şi d. Carp, şi Mihail Cogălniceanu,

şi d. Alex. Giu-

vara, şi d. Palade, şi d. Dissescu şi n'a fost susţinut atunci

de cât de d. Costinescu, Ion Brătianu şi de mine. La Senat vă aduceți aminte că a cădut. Ia vedeţi: cum Sa în-

u
tors lucrurile şi ce frumos spectacol trebue să fie pentr
t se
noi toţi conservatorii, când vedem că acest imposi
care
o,
cuzin
Canta
q.
de
at
propune de un guvern presid
ut
susţin
este
că
şi
luase parte la combaterea lui în 1886,

aci în Cameră întrun debutatât de talentat şi de serios
de către fiul mai 'mare al d-lui prim-ministru. -

lată, d-lor, în ce atmosferă demnă şi liniştită se presintă această cestiune, aşa de liniştită, în cât dacă nu

vorbea principele Sturdza, căruia în tot-d'a-una "i datorim
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un

răspuns,

n'aşi fi credut

”

să mai

iaă

cuvintul, m'ași fi
raportat pur şi simplu la discursul
d-lui Mihail Cantacuzino,
de eri, foarte complect, foarte desă
virșit, şi care a rEspuns
şi lu criticele cari s'au făcut, şi
la cele curi se puteai
face.
Cara

cteristica tutulor celor tineri
este de a răspunde
nu numai la ceea-ce se dice, cei
şi la ceea ce sar putea
dice, dacă sar aduc
D-lor

deputaţi,

e toate argumentele contra, unui
proiect.
principele Sturdza a făcut o escu
rsiune,

toți facem escursiuni—și tot-d'a-una
escursiunile d-sale sunt
interesante. A făcut o escursiu
ne în cestiunea Strusberg
De când:s'a închis!
A făcut şi o escursiune asupra
cestiunei Basarabiei! Și
eii am făcut o escursiune la Senat
în cestiunea Basarabiei!
Nu voiii redeschide
cestiunea ; nu

cred

că este posibil să
ne ocupăm de Strusberg şi de
Basarabia, ori de câte ori
se va presenta un proiect de
imposit, fie de un im posit,
cum dicea d. Pallade în limb
agiul săi elegant, pe morţi
şi pe cadavre.

D-lor, principele Sturdza ne-a pus
câte-va întrebări la
cari voii răspunde imediat.
Legea

aceasta are două părţi:

unor taxe de timbru,

moşteniri.

-

şi partea

partea

relativă la urcarea

relativă la

impositul

pe

Observ că în partea reiativă la
urcarea unor taxe de
d. Dimitropol, vorbind în num
ele săi personal,
nu a nemerit de cât o critică
nefundată. A inceput prin
a ne învinui că noi am fi copi
at proectul de lege al repausatului ministru de finance
al partidului liberal, Cantacuzino, ceea-ce de loc nu este
exact, şi totuşi ne-a critimbru,

ticat că

n'am

pus

în

proiectul

nost

ru de lege singura
măsură originălă, care era în proi
ectul repausatului Cantacu:
zino, şi pe care noi nu am
voit s'o
d. Dimitropol că să supunem proc adoptăm. Adică, cerea
esele la o taxă de timbru
proporţional. Această taxă se
allă în proiectul repausatului
Cantacuzinoși n'am voit so
punem in proiectul nostru,
Pentru ce? Din două puncte de
vedere:
Intâiă

că

nu

este -exact

că

serviciu

l pe care?] dă justiţia este proporţional, după
imporlanţa materialăa cererej
;
procesul unei cambii de 500
.000 lei nu cere nici mai
mult timp, nici pricepere
mai mare, de cât procesul
unei

cambii de 2.00V lei şi, prin

urmare, o taxă proporţională
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după cerere, mai cu seamă în materie
fost o sarcină grea şi nedreaptă.

Dar un

loarea

cuvint de

litigiului?

valoarea,

ce

se

comercială,

utilitate practică: cine: fixează

Reclamantul?

întimplă?

Atunci

jadecăţile, faci dou€ procese,

dacă

Dar

păritul

ar fi

va-

contestă

în loc de a se prescurta

primul a se şti ce taxă trebue

a se judeca fondul.
să se perceapă, şi al douilea pentru
proiectul repausatului
Aceasta este atât de adevărat in cât în
regul, căci iată ce
Cantacuzino, lucrul se spunea pe d'ant
către

contestaţii de
se dice în art. 28: «când se va ridica
contra valorei copărţile defendoare sati de către fisc, în
de apel sai de
prinse în petiția de intentare de acţiune,
e de
recurs,

pentru

perceperea

taxelor

prevădut

speciale,

26, $ 1, instanţele
art. 94, $ 4, art. 25, $2,3 şikşiari
valorei litigiului.»
judecătoresci vor putea ordona estimarea
ta,
ce
Toţi oamenii de drept 'şi închipuesc
la
abile
preal
ar fi o comoară de procese
lui, ca
intentată, fiind-că este in firea lucru
atunci
d'a-una să şicaneze pe reclamant, şi
are la
cele-alte mijloace de şicană: chem

comunicare de

acte, iată

un noii

isvor

ar fi aceas
ori ce acţiune
pâritul în totpe lângă toate
interogatorii,

de

şicană! Am

cerut expulsarea unui
cerut un drept de servitute, am
valoarea litigiului este
chiriaş, fac:o revendicare ; eii dic:
De aci

100.000 lei.
de 30.000 lei; pâritul dice: nu, face
apel în contra primei
expertise, descinderi la faţa locului,
e,
valoare, anulare de expertisă şi altel
hotăriri relativă la
i
aşa în cât este un proces întreg numa

pentru ca să aibă

să înceapă adevăomul dreptul să intenteze acţiunea, ca
'de nepractie în
ratul proces. Acesta era un Jucru atât
at, că d. Di-

să const
cât noi nu l-am primit. Atâta voit
personal, a criticat
săii
le
mitropol, când vorbea în nume
în care nu ne-am
în legea noastră tocmai acea disposiţie
acuzino. Şi tot d-lui
poirivit cu legea repausatului Cant
Cantacuzino!!
crede că am copiat pe repausatul
eniri,d. Dimitropol,
Acum în cestiunea impositului pe moşt
pentru ce ați scutit
ne-a făcut şi d-sa 0 critică, a dis:

moştenirile mai mici de 2.000 lei?

dlic d-lui Dimitropol,
Asupra acestei cestiuni aşi putea să
şeful săi. In adever, la
că ar fi făcut bine să întrebe pe
după ce

d. Carp,
1886 când s'a discutat impositul acesta,
vehementă,
fără
el
a combătut impositul în sine, de-alt-f
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căci citind discursul d-lui Carp

baterea

ca

un

vedi că. n'a

de oportunitate, cum
cum

com=

era şi discursul d-lui Cantacuzino la

Senat... D. Carp a propus un amendament.
puţin scutiţi moştenirile până la 2.000 lei.

Vedeţi

făcut

adversar, hotărit, ci era mai mult o cestiune

se

potrivesce!

A dis:

cel

Ce ciudată coincidență,

că

atunci când d. Dimitropol vorbesce în numele sâii
proprii,
se lovesce tocmai de amendamentul propus de
şeful său
la 1886.
Dar, d-lor; acestea nu sunt de cât lucruri mici,
sunt
părţile amusante ale unei discaţiuni, nu cestiunea în
sine.
Cestiunea în sine se pune ast-fel: nu ne este teamă
ca, printr'un imposit pe moştenirile directe, să dărim
ăm
principiul de proprietate şi să ne expunem ca raâine
, un

guvern

socialist —aceasta

nu e pe orisont-—sati un guvern

aliat cu socialiştii,— aceasta am vădut'o deja şi, prin
urmare, se poate repeta,—ca un guvern aliat cu sociali
știi,
aliat fie din perversitate, fie din inconscienţă, ceea-c
e e
mai posibil, fiind dată valoarea intelectuală a unor guvern
e,

să profite de precedentul

averile

oamenilor

vrea să secfestreze averile
nu are nevoie de nici un
de precedente. Acâi cari
cei cari nu îndrăsnesc, şi

vor ataca

creat

de

noi

pe cale de imposit?

nici o-dată

oamenilor
precedent,
ai nevoie
acei cari

la nimic, vor

şi să

Nu

mă

secfestreze
tem;

cine

şi mai ales cine poate,
Aceia sunt creatorii
de precedente, sunt
nu îndrăsnesc nu se

mărâi

împrejurul

in-

stiluțiunilor sociale, se vor alia într'o alegere comunală cu
socialiștii, quit, ca la un moment dat, tot ei să dea ordin
să se distrugă cluburile socialiste, quit, ca pe urmă
săi

pară râu că a dat ordin să se distrugă, dar dela această

mică mârâială imprejurul instituţiunilor Statului,
până
la o acţiune bărbătească în contra lor, distanța e aşa
de
mare în cât ”] rog să nu se teamă prințul Sturdza.

Pentru mine lucrul e mult mai simplu: când 'mi trebue
parale, pentru mine, fisc, credeţi-m& că cea dintâi re-

gulă, cu risicul de a fi tratat de oportunist, e aceasta:
să
iai de unde se poâte lua cu inlesnire, şi am îndrăs
neala

să „pun această calitate inainte de dreptate chiar.
Cea

d'intâiit calitate a unui

imposit

e să dea şi a doua

să fie drept. O altă calitate este să nu fie prea inovat
or.
Nimic mai desagreabil de cât să inovezi în materie de
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imposit; foarte fericit când eşti o tară venită mai târdiit
la organisarea modernă, căci profiți de experienţa celor-

“J-alte ţări şi să nu faci tu experiența cea d inteii. Împositul nostru are căteşi trela aceste admirabile calităţi.
Intâiă, e un imposit care să ia cu înlesnire. Neapărat,

e o mare durere când cine-va perde o persoană scumpă,
dar aduceţi-vă aminte ce dice jurisconsultul roman, că atunci când moare fata, zestrea să se întoarcă la părintele

ei, pentru ca nu cum-va,

pe lângă durerea de a

fi per-

se adaoge durerea de a fi perdut și pa-

să nu

dat copilul,
ralele.
O adâncă observare sufletească că durerea de a vedea
deschidendu-se o moştenire directă, căci e durere săţi
moară cine-va la moştenirea căruia ai drept, nu e agravată prin faptul că moştenesci. Prin urmare, dacă e vreun moment sufletesc în care mai lesne pot săti cer un

sacrificii, acesta e cel mai bine ales.
Al douilea, am dis că un imposit trebue să fie drept.
ce

d-lor,

Or,

e mai

drept

de

cât să

te pun

la taxă in mo-

mentul în care te imbogăţesci?
Aşa este acest imposit. Cele-alte ţi le iai tot timpul,
chiar când de-abia “ţi ţii viaţa, acesta numai în ceasul în
care
Al

te imbogăţesci.
treilea,

.

-

experienţa universală,

dar universală,

în tote

țările! V'a arătat d. Mihail Cantacuzino eri, că afară de
una saii două, toate ţările ai impositul nu numai pe moşteniri, acela nu se mai discută, dar impositul pe moşte|
nirile directe.
nici ţări de socialişti,
sunt
nu
Ei bine, toate aceste ţări,
nici țări de anarchişti, şi, lucru curios, țara cea mai con-

din

servatoare
Europa,

Anglia,

Europa,

ţara

este ţara care

cea

mai

are cel

aristocratică

mai

din

greii imposit

asupra moştenirilor directe.
In Anglia, şi să mă ierte d. Cantacuzino, dacă

rectific

cifră a d-sale, acest imposit a dat în 1896 nu 270 milioane, ci mai mult, 350 milioane. Nu pot afirma cu siguranţă, dar dacă nu mă înşel a ajuns în urmă şi până
“la 400 de milioane pe an. Nu mă înşel, aşa este lucrul.

o

Sunt însă în Anglia două taxe cari se cumulează, ambele

“progresive,

una

este progresivă

pe gradul de rudenie ca la

l căîn
noi, şi alta progresivă pe valoarea moştenirei; ast-fe

i

*p.
L
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i
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linie directă cel mai puţin plătesce 20/9, iar nu 10/,. cum

este la noi, şi cel care plătesce mai mult

în linie directă,

plătesce 90/,.

lată scara:

Până la
>»

p
»
»
Și aşa

25.000

_

»
»

mai

12.500 lei se plătesce 2%,;
»

250.000»
625.000»
1.250.000 »

înainte până

»

»

»
»
»

»
49;
»
50%;
» 51/39%/0;

39%;

ce moştenirile

în linie directă

de peste 25 miliâne lei plătesc 9/,.

In linie colaterală se ajunge până la

o taxă de 180/9.

Ei bine, d-lor, dacă în țara cea mai conservatoare, în
țara proprietăţei celei mai mari, unde sunt majoratele cele
intinse, în țara drepturilor celui întâiă născut, în ţara
organisată după un model care la mulţi pare de mult învechit, judecând după obiceiurile egalitare din Francia,
dacă în acea ţară taxa pe moştenirile directe incepe cu

20/) şi ajunge până la 90/07 cum

socialism

şi încă de socialism

pus o taxă aşa de miuimă?..
„Dar se va gice: ce ne va

putem fi acusaţi noi de

inconscient,

produce

când

această

am

pro-

taxă? Cu

toate urcările făcute la colaterali, căci o-dată taxa pusă
pe moştenirile directe trebuia ridicată taxa şi la cele co-

laterale, sporul din această lege.nu va produce mai mult
de cât veri-o 900 mii lei pe an.
|
Fiind-că n'avem calculată valoarea moștenirilor directe

o vom

laterale,

ştim

afla făcând
pe

valoarea

care

proporţia

o putem

moştenirilor

cu valoarea moştenirilor

cunoasce.

colaterale!

Trebue

co-

dar întâi să

Ei bine, dacă luăm cifra nu a anului 1897, care din
punct de vedere fiscal a fost norocos, dar din. punct de
vedere umanitar a fost trist, căci a murit Evloghe Gheor-

ghieft, ci mijlocia mai multor ani, vedem că în'anul 1896
avem aproape 16 milioane, în 1895, 23 milioane; în 1894,
29 milioane; în 1893, 16 milioane; în 1892 15 milioane
şi în 1891, 9 milioane, deci, o medie de 20 milioane,

peniru meştenirile

colaterale.

Deci,

făcând proporțiunea

dintre moştenirile directe şi cele colaterale, proporţiunea
„pe care o amintesce o cărticică bine lucrată de un bun
funcţionar din ministerul de finance, d. Paul Greceanu,

pi
i
d.
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«

proporţiunea

10—717
loarea

din

diferitele

la sută pentru

țări

din

Europa,

totală a moştenirilor din România

milioane pe an, dintre cari
colaterali, ajungem

care

moştenirile directe, avem
scăgând

este

deci va-

de cel mult

80

20 milioane pentru

la moşteniri directe de 60 milioane pe

an, deci la un venit de 600.000 lei pe an. La acesta trebue adaos sporurile de la moştenirile colaterale
taxa de 3 la sută asupra averei mobiliare.

şi supra-

Inainte de a vedea ce poate produce, să'mi daţi voie să
spun de ce am pus această suprataxă.
D-lor,

de câte ori s'a vorbit în Parlamentul român

de

financele ţărei, e un cuvint care s'a repetat mereu: averea mobiliară nu este isbită.
Nu

a fost

nanciară

„Dar

discuţiune

fără. ca

acest

este greutate

budgetară, nua fost discuţiune ficuvint

a isbi

să

nu

averea

se

repete.

mobiliară

rect.

în mod

di-

|

S'ar putea lovi cu un imposit global asupra venitului?
D-voastre cunoasceţi greutăţile stabilirei unui asemenea
imposit într'o ţară cu moravuri politice aşa de pasionate
cum este ţara noastră. Amintiţi-vă că Francia, după 100

de ani de la revoluţie, tot nu a putut ajunge la impositul global asupra venitului. Insă averea mobiliară tot trebue isbită! Unde?
In ce constă averea mobiliară? În rentă, în scrisuri fun-

ciare urbane şi rurale, în acţiuni de

societăţi industriale

şi comerciale, în ipoteci, căci nu este alt plasament pentru averea mobiliară.
Renta nu o putem isbi cu un imposit anual pentru că
cuponul este garantat liber. Nu putem isbi ipoteca, pentru că, în loc. să plătească capitalistul, plătesce cel care

se împrumută.
Atunci

o

ce rămâne?

-

Capitalul pus în întreprinderi industriale l-am isbit
prin reforma legei patentelor cu taxa de 5 la sută asupra
devidendelor.
Rămâne acea avere mobiliară care e pusă
funciare, în rentă, în ipoteci, şi pe care nu

so isbim în viaţa omului.

Și dacă nu o putem

în scrisuri
avem cum

isbi până

când omul este în viaţă, să o isbim puţin în momentul când
eă se transmite de la mort la, vii; iată de ce iaii un mic
>
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imposit
trece

asupra

capitalului

de la o generaţiune

mobiliar,

în momentul

la alta, fiind-că

n'am

când

putut să

iai nimic în fie-care an.
Și cu toată suprataxă, tot nu 7] isbim încă de o potrivă.
-Să iau

Am

un

exemplu.

|

10.000 lei pe care îi pun

într'un imobil, îmi pro-

duce cu 5 la sută 500 lei pe an. Fiind-că este în imobil,
plătesc 5—6 la sută pe an după cum arendez sai nu, şi
cu glecimile se fac 10—12 la sută pe an, adică 50 lei

din 500 anual, şi in 25 ani se face

1.250 lei.

Va se dică, am plătit la capitalul mei de 10.000 de
lei în 25 de ani, cât tine o generaţie, suma de 1.250 lei ;
dacă însă în loc să cumpăr un imobil, am cumpărat titluri
sau am dat bani cu ipotecă, nu am plătit nimic în timpul
vieţei ; la moartea mea ce va plăti moştenitorii mei ca

suprataxă? 3 la sută. Cât face 3 la sută la 10.000 lei?
Fac trei sute lei.
|
Aşa că, d-lor,de unde la capitalul imobiliar de 10.000
lei plătesc 1.250, la capitalul
plătesc trei sute de lei.

mobiliar

tot de

Dar dacă e aşa, ne veţi dice: de ce nu
departe?
Pentru

două

10

mii lei,

ați mers mai

cuvinte:

Intâiiă, nu e de loc drept ca capitalul mobiliar.să plătească cât capitalul imobiliar. Capitalul imobiliar nu e
supus la acele riscuri de perdere sai de scădere de va-

loare

la

cari

e

supus

Int'un imposit
ca cota

impositului

d'a-una mai mică de
Al douilea

capitalul

global

cuvint,

mobiliare.

asupra venitului,

asupra

ventiului

cât cota pentru
d-lor,

tot ar

mobiliar

venitul

mai

incasezi

Indată ce am fi

vrut

trebui
fie

tot-

imobiliar.

este, că există o măsură pentru

impositul asupra averei mobiliare, măsură pe
o treci nu

să

care

nimic.

să mergem

mai

departe,

vedut capitalul mobiliar scăpând de la imposit.
D-lor, un parentez. Impositul nostru de 1 la

dacă
am fi

sută pe

moşteniri directe, dacă "1 comparați cu impositul din Englitera, ar: avea aerul de a fi pe jumătate, dar în realitate
nu e nici pe sfert.
Un :mposit asupra moştenirilor nu trebue calculat numai
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după atât sau âtât la sută, ci trebue să ţini seamă şi de
cât la sută se urcă venitul capitalului din acea ţară.
Dacă unui englez, a cărui avere imobiliară îi dă 2 la

sută şi a cărui avere mobiliară îi dă 21/, 0/g, (cu cursul
de acum un anal consolidatelor), îi iei 2-la sută, îi iei
venitul pe un an întreg, şi când îi iei 9 la sată ii iei venitul pe patru ani, pe când la noi în România, unde

venitul averei mobiliare şi imobiliare e de 5 la sută, când
iei 1 la sută îi iei venitul pe două luni şi jumătate, adică
atâta timp cât îi trebue moștenitorului ca să vadă ce este
în moştenire. Vedeţi că nu îi iei aproape nimic, dacă compari
taxa

cu produsul

capitalului.

Revin la cestiune. Îndată ce noi am
avut

încă o grije, am

dis:

nu

pus suprataxă, am

pe ori-ce

avere mobiliară,

căci atunci sar fi inţeles că şi mobilele şi tablourile, etc.,
să fie supuse la o suprataxă. Legea dice: «numai mobilele producătoare de venit», şi a mai adaos un lucru: afară de acelea plasate în acţiuni de ale societăţilor comerciale şi industriale» ; pentru că cel ce "și-a plasat capitalul în asemenea acţiuni a plătit deja, dupe legea patentelor, un imposit în timpul vieţei; prin urmare, nu e
cuvint

ca

să fie

isbit cu

supratasă.

lată care a fost mecanismul alcătuirei acestui proiect
de lege.
Dar se întreabă principele Gr. Sturdza: «pentru ce aţi
scutit pământul până la cinci hectare şi averea mobiliară
până la duoă mii lei, — noi pusesem până la o mie lei,—
nu faceţi socoteală că atâtea mii de oameni cari ai cinci

hectare la un loc sunt mai bogaţi de cât acela care are
o mie

de hectare;

prin

urmare,

faceţi

o nedreptate»,

Evident, dacă "i unesci pe aceia cari ai 5 hectare; dar
pungile lor nu sunt unite!!.
In toate impositele

directe mai însemnate trebue să laşi

o limită, şi vă voiii explica pentru ce în toate im positele
directe mai însemnate trebue să laşi o limită.
In toate impositele directe mai însemnate trebue sălaşi
venitul indispensabil vieţei fie-căruia, pe acela să nu

atingi. Departe de mine

insă idea că aşi vrea să trăiască

cine-va în ţara românească fără să plătească nimic ; dar
nimeni nu trăesce fără să plătească impositele indirecte,
nimeni nu poate scăpa de dinsele. Care este omul care
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să nu consume sait care să nu fumeze, care să
nu "Şi
aprindă o lampă, să nu mănânce o bucată de zahăr,
care
să nu aprindă un chibrit? Este incontestabil că im
posi-

tele indirecte se plătesc de toată lumea.

positul

pentru

căile de comunicaţie

an, afară de diferitele decimi.

Mai avem şi im-

care este de 6 lei pe

Nu este nimeni in această

țară care să nu plătească ceva, şi adevărul este că
nu
trebue să fie nimeni care să nu plătească. nimic, pentru
că toată lumea se bucură de bine-facerile sociale
, cum
este siguranţa, justiţiaetc.
,
lată deci de ce am scutit prea micile moşteniri, şi le-am
mai scutit şi din punctul de vedere de utilitate practi
că;

căci este o mare dandana,

gar, de a face tot felul de

permiteţi'mi acest termen vul-

vederea taxelor de moşteniri,

gănire pentru
Mai este şi
imposit atrage
o perdere de
dinsa este un
la o taxă mai

derei de vreme

constatări,

şi nu

de hârtii,

etc., în

merită această stră-

un imposit neinsemnat.
o cestiune de dreptate, căci o percepere de
după dinsa o mulţime de formalităţi, deci
vreme, o pagubă in viaţa omului, care şi
imposit. Ei bine la o moştenire mai mare,
urcată, acest adaos al cheltuelilor şi al per-

este aproape

nesocotibil.

La o taxă mică se poate intimpla ca, din potrivă,
să
represinte-o pagubă mai însemnată de cât însuși impositul de plătit. Va să dică, din toate punctele de vedere

este un minimum care nu trebue atins. Scutirea
dreaptă şi bine venită.
Acum, d-lor, cam care este produsul impositului
această suprataxă de 3 la sută? Foarte neinsemnat.
că sunt mai multe mijloace de a calcula averea unei

este
prin
Știţi
ţări.

Poţi să ei de exemplu venitul funciar care în România este

evaluul la 290 milioane de către agenţii fiscului. Şi venitul, 7]
inmultesci cu 4, 5, 6, 7, după importanţa daraverilor dintro

țară. În Francia se inmulţeşte cu 1; la noi dacă vom
înmalţi cu 4 vom fi în realitate. Saii. poţi face alt-fel
: să

aduni după categorii averea dintr'o ţară, ast-fel ca: proprietăţi,

construcţiuni,

suni o mulţime de

fabrici,

mijloace.

capitalurile mobiliare,

Ori-cum

veţi

face

etc.,

calculul

veţi ajunge la acest 'resultat, că la noi în țară averea
mo-

biliară, față cu -averea imobiliară, stă într”'o proporţie
infinit de mică; căci de unde în Englitera impositul de
la
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moştenirile mobiliare este neasemănat mai mare de cât
cel de la moșştenirile imobiliare, la noi averea mobiliară

nu poate să represinte

cât o

de

cel

decime,

mult

oa

noua parte din averea imobiliară. Suntem în stadiul unei
foarte imperfecte desvoltări a capitalului mobiliar. Dacă,
după cum diceam adineaori, toată averea noastră care

vine la impositul pe moşteniri ar fi de 80 de milioane pe
an, va să dică a noua parte,

vre-o 9 milioane

de 30%

mobiliară ; la 9 milioane suprataxa

este averea

fac 270.000

lei; dar încă suntem prea largi, şi credem că va fi şi
mai puţin, mai ales că parte din averea mobiliară se ascunde. În tot casul, această suprataxă va satisface un

principii, dorinţa noastră de a isbi și capitalul mobiliar.
Iată, d-lor, ceea-ce aveam de dis asupra acestui imposit.
Pentru mine, cl are încă un avantagii, este că odată

stabilit va putea la nevoie să fie lesne sporit. Să nu creadă
prinţul Grigorie Sturdza, că mă gândesc la socialişti pentru

ca să urc excesiv acest imposit, căci impositul acesta când
sar urca fară rost, ar avea efectul impositelor nepotrivite;
căutând să ei. toate ouele de aur, o să pierdi şi cloşea.

Dacă ai lua prea mult din averea moștenitorilor, ai scădea

spiritul de economie, spiritul de capitalisare; prin urmare,
ai reduce averea publică.
De la impositul aşa precum îl stabilim noi, până la
cifra la care cu vremea şi cu nevoile Statului va trebui

să fie mărit, este însă o bună distanță. Ori este bine

să

ai în budget acest imposit pentru că la nevoie să ai gata
o resursă şi să nu fii șilit să creezi o nouă organisaţie,

o nouă formă de imposit, căci de multe ori nevoile sunt
repedi şi nu “ţi dă pas să creezi organisări noni. Profităm de împrejurare şi aşedăm de o cam dată acest imposit aşa în cât să nu aibă nimic de supărator, căci încă

odată nu poate fi lucru supărător
venitul pe 21/p luni.
Acest

imposit

este o

dare

ca

să ei moştenitorilor
|
|

pe care

o poți so

urci cu

facilitate, dar care nici dinsa nu va servi la nimic, dacă
nu înțelegem ca şi în mersul înainte al Statului român,
trebue

să

fie

o

măsură

şi că-se

cere

de la noi foarte

multă înţelepciune, nu nuniai acum când eşim dintr'o
recoltă miserabilă, dar şi la anul când am eși dintr'o recoltă fericită (Aplause).

IMPOSITUL SUCCESIUNILOR DIRECTE
[Ședința

Camevei de la 18 Ianuarie 1900).

In discuţiunea pe articole a legei timbrului s'aii propus de mai mulţi deputați
amendamente la art. 47 privitor la taxarea succesiunilor dirccte din toate aceste amendamente Ministrul n'a putut primi nici unul.

D.
propus
că nu

Tale

Ionescu,

Ministru

de finance:

D-lor,

sai

foarte multe: amendamente la acest articol şiregret
pot primi

nici unul.

D. N. Nicorescu:

(Aplause).

Nicipe al d-lui Barbu Păltineanu? 4

D. Take Ionescu, ministru de finance :Nici pe acela.
lată pentru ce nu pot primi

nici unul din

amendamente.

Mai întâiii să 'mi daţi voe să dic şi eii câte-va cuvinte
în privinţa discuţiunei dintre d. Nicorescu şi d. Păltineanu.

D-lor, să ştiţi că între o majoritate care
cite dreptul săii de amendament pentru
țărei, şi o majoritate care nar sci săşi
săi de amendament de cât întru a spori

vrea să'şi exera spori resursele
exercite dreptul
cheltuelile ţărei,

alegerea mea este făcută." În genere, majorităţile aii dat
cel-“Pat exemplu de a împinge la tot telul de cheltueli
nefolositoare.
In toată ţara, pretutindeni vedem instituţiuni costisi-:
toare cari înfloresc şi cari saii datorit insistenței majorităţilor parlamentare. Când, prin urmare, putem să salutăm
un alt-fel de majoritate, cred că nu prea trebue să ne
E
1) D- B. Păltineanu propunea
" directe de la 1 leii la 1.50 bani.

să se mărească

taxa pentru

moştenirile
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ocupăm

de istorie,

mentele,

de cum

ai fost şi cum

ci trebue să ne simţim

aceasta.
Acum

de

ce nu

pot să

fericiţi

primesc

sunt

de

Parla-

majoritatea

amendamentul

d-lui

Nicorescu? Nu atât pentru suma pe care 'mi-o dă suprataxa de 3 la sută asupra averei mobiliare; căci acea
sumă

cum

am

arătat în discuţiunea generală,

se urce la mai mult

nu poate să

de 270.000 lei. Și ori

cât de

slab

ar fi budgetul nostru, nu stăm tocmai la 270.000 lei pe
an. Altul este motivul, este că în această lege una din

măsurile cele mai drepte şi cele mai bine combinate

este

suprataxa de 3 la sută asupra moştenirilor mobiliare.
In adevăr, d-lor, în tot-d'a-una toată lumea, şi cu drept
cuvint, s'a plâns de această mare nedreptate, că la -noi
în ţară capitalul imobiliar plăteşte 12 la sută din venit,
impreună cu decimele, şi câ venitul mobiliar nu plăteşte

nimic. Nu am găsit mijlocul să remediăm la acest lucru,
este foarte greii. Nu vreaii astă-di să revin la ceea-ce am
spus în discuţiunea generală, nu pot să'mi fac obstrucționism eii singur, dar este incontestabil, că neputând noi
să isbim

venitul

mobiliar în

toate manifestările. lui, măcar

aci la moştenire, când "| prindem, si "1 lovim mai mult
de cât venitul imobiliar ; “altminteri se face o „ Sitbaţiune
privilegiată aceluia care “şi pune capitalul său
în avere
mobiliară, prea privilegiată, faţă de acela caree “i pune
capitalul săi în avere imobiliară. Şi v'am dovedit, la discuţiunea generală, că încă deosebirea este mare în iolosul
aceluia care 'şi pune avereaîn capital mobiliar, căci capitalul mobiliar şi după această lege plăteşte d'abia o

iveime din ceea-ce plăteşte capitalul imobiliar.
Intr'adevăr,

vă dai

îi pun într'o moşie
lei 50

pe an,

exemplul

în 25 de anicât

Din potrivă, îi pun

următor;

am

10.000

lei,

care "mi dă lei 500 pe an şi plătesc
în

avere

ţine o generaţie lei 1.250.

mobilă,

şi la. morte se plăteşte lei 300.
D'abia 300 lei în loc de 4.250!

Prin

nu

plătesc

urmare,

nimic
"mi este

cu neputinţă să primesc desfiinţarea aliniatului

ultim

acestui

favoarea

articol.

Dar

dice

d.

Nicorescu: 'de

ce

la

pentru capitalul de societăți comerciale şi industriale pus
în acţiuni? Dar nu este favoarea, d-le Nicorescu, este
dreptate;

capitalul pus în acţiuni comerciale

şi industriale
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de la 1 Aprilie 1900,

nu mai este nesibit de

imposit în

acest regat, căci va plăti 5 la sută prin legea modifi
cătoare a legei patentelor. Va să dică, dacă acela plăteşt
e

d la sută în timpul vieţei, cum

voiţă să “1 mai supunem

incă o-dată la suprataxă în momentul când irece la MOştenitori. Ar fi să isbesci de două ori acel capital,
care
deja a plătit; cuvintul care a dictat ultimul aliniat
a] acestui articol, lipsind de la capitalul mobiliar plasat
în
acțiuni comerciale şi industriale, dispare şi suprataxa
care
nu mai are cuvint. Atunci, dice d. Nicorescu, propu
n un

subamendamentşi vă rog să asimilați scrisurile funciare
cu acțiunile de societăţi comerciale, şi industriale. Mai

intâiă, nu uitaţi un lucru, că afară de aceste scrisur
i mai
că nu există capital mobiliar în România. Renta Statulu
i
nai toată este în străinătate, foarte puțină rentă
este în
țară. Rămân ipotecile şi scrisurile funciare cari repres
intă
aproape */, din capitalul mobiliar de la. noi din
țară. Și
d. Nicorescu vine să le scoată.

D. N. Micorescu: Exageraţi, d-le Ministru.
_D. Take Ionescu Ministru de finanțe : Ba nu este exageraţie.

Sciţi bine că sunt scrisuri in circulaţie de 400 miliâne
capital, cele mai multe în ţară. Rentă nu este în tară nici
de
100 de milioane. Prin urmare, vedeţi ce proporţiune
re-

presintă scrisurile funciareîn capitalul mobiliar al nostru.

D. Nicorescu adaogă că face o ipotesă în care legea
este nedreaptă. Care ipotesă?
Mam împrumutat de la creditul funciar pe un imobil
al mei şi scrisurile funciare le-am închis în ladă,
prin
urmare, iaxa nu are cuvint de a fi, fiind-că et
plătesc
in timpul vieţei impositul funciar asupra imobilului
pe care

'1 represintă scrisurile.
Dar

câţi sunt proprietarii din

idee extraordinară,
dit pentru

Cine

plăcerea

se'pune

ca avena

Roiânia

-cart

au acestă

moşie.să o ipoteceze la cre:

de a păstra în ladă serisurile funciare.

la o asemenea operaţiune?

Dacă vor fi câți-

va, înțelegeţi d-vâstră, că legiuitorul se ocupă de
6menii
cuminţi, nu de cei-alţi. (Ilaritate). Când mă împru
mut la

creditul funciar este pentru ca.să vind scrisurile fiind
că
"mi trebue parale.
|
Dar este pe dos, d-le Nicorescu, de ceea-ce spuneți d-voas
tră.

Dacă ei am 0 moşie de

100.000

lei şi me€ împrumut

400

asupra ei de la credit cu 50.000 lei, plătesc foncieră Staîntreagă de 100.000 lei, iar nu numai

suma

tului pentru

pentru 50.000 lei cât "mi-a mai rămas in moşie, și d-ta
care ai cumpărat scrisuri funciare de 50.000 lei și care
capital tot cât mine,

un

urmare,

ai, prin

plătesci

d-ta nu

nimic, pe când eii plătesc foncieră la 100.000 lei, fiindceea-ce datoresc.

mi se scade

că mie

nu

pentru

cel care se împrumută. Aceasta

Daca aşi fi făcut un imposit pe cupon, adică asupra
venitului din scrisurile funciare urbane şi rurale, atunci
aşi fi scădut cursul scrisurilor şi aşi fi pricinuit o pagubă
este cuvintul pen-

tru care nu am venit cu impositul pe cupon, fiind-că în
împrejurările de astădi ar fi fost o greşală să o fac.
Dar să 'mi dici că un om care pune capitalul în scrisuri funciare, le va cumpăra mai eftin, pentru că în mo-

mentul

morţei lui, moştenitorii săi, cari vor fi dupe vre-

muri, vor plăti cutare imposit, acâsta, să me iertaţi să
vo spun, că nu intră in socoteală. (laritate).
„Tată pentru ce nu pot să primesc nici acest subamen-

dament.
Trec

acum.

|
la

saă

român

pe care

d-lui Cihosky,

amendamentul

iarăși nu pot să "1 primesc sub nici un cuvint, căci pleacă
de la o idee cu desăvârşire neintemeiată şi nedreptă. Dice:
tu străin

care

străinătate,

în

trăeşti

când

vei.

moşteni în România să plăteşti mai mult.
Mai întâiii, vedeți, lucru ciudat: vin la moştenire trăind
în România şi a doua di dupe ce intru în posesiunea ei,
„plec în străinătate, aşa că nu plătesc, iar dacă când sa

deschis succesiunea eram

fiind-că

în străinătate, şi tocmai

am moştenit în România vin să mă stăbilesc aci, atunci
trebue să plătesc mai mult. lată o nedreptate! Dar d-lor,
nu este nici un cuvint în favoarea acestui amendament.
Acest imposit nu se potrivesce cu' fonciera. Când sa pus

o taxă mai mare la foncieră

la 1885,

e

am

luat

acela al lui Brătianu,
taţi se miraii
idee

a d-lui

că

pentru

şi am

cuvintul

cei din străinătate,

combătut

proiectul

și "mi aduc aminte că unii depu-

un membru

din

Brăţianu.

Cameră

să combată

o

_

Dar, d-lor, pe ce se bizuia ideea de la foncieră? Se
dicea : cine este proprietar în România, ar trebui să “şi

cheltuiască veniturile pe cari le

ia din România,

tot în
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România,

şi fiind-că

nu

le

cheltuesce

în ţsră, ei

am să
'] pedepsesc.
Dar, d-lor, tot aşa este cu moştenirea? O
pildă: et care
aşi fi
frances,

am

avut

un frate stabilit în Româ

nia, care
moare în România şi sunt chemat la moşt
enirea lui; et
trebue să fiii pedepsit pentru că nu m'am
ţinut după fra-

tele mei,

nu

m'am

dus

dupe

el în ţara în

care a făcut
parale? E lucrul acesta admisibil? Faptul,
că eii moştenesc
pe un om care locuesce în cutare țară,
atârnă de mine?
Ce, eii moștenitorul l-am trimis să locu
iască în străină-

tate?

Fie-care om are dreptul să moștenească rude
le de sânge,
asia este dreptul lui, și n'aşi primi de
loc dacă mi s'ar

deschide o moştenire... — ei nu sunt
în această situaţie,
(ilaritate), să mi se spună că am luat
banii de acolo din

țară străină ca să "i aduc la mine în
țară şi deci trebue

să fii pedepsit.

.

D. Si. Cihoshi: Nu e o pedeapsă. (Sgomot)
.
D. Take Ionescu, Ministru de finance:
Nu o să puneţi
cum-va şi vre-o vamă pe capitalul care intră
şi ese? Nu se
poate, d-lor, şi sunt absolut în contra acestui
amendament.

Trec la amendamentul d-lui Barbu Pălt
ineanu, d-sa dice
să suim de la 2 la 4 la sută moştenir
ile cari trec la instituţiuni

le de bine-facere și de instrucţiune.

D-lor, evident că din toate amendame
ntele, cel care se
presintă cu mai multă aparenţă de
dreptate este acesta.
Dar resping amendamentul pentru
următoarele cuvinte:

I) Pentru că

până

acum

moştenirile

deferite

acestor
societăţi eraii scutite şi, tocmai pentru
a fi conscienţi pricipiului de a merge treptat. şi înțelept,
cred că transiţia
de la zero la 2 este suficientă;

II) Mai toate aceste institute de bine-fac
eri și instrucțiune, la noi unde bine-facerile şi instrucţ
iunea sunt sarcini ale Statului, dupe obiceiul țărei, în
realitate descarcă

pe Stat de unele cheltueli, aşa în cât
urcarea
insemna să 'mi fac mie, Stat, belea ;

III) Nu vreaii să pun

taxelor ar

o taxă maj mare pe acest

e moşteniri de cât pe moştenirile cari merg
la irate, pentru că
de şi în acestă privinţă se pote să
nu mă potrivesc cu

multi în păreri, pe cât mi se pare de
exagerat, când oamenii lasă toată averea: lor la institute
de bine-faceri, pe
li
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capital este un fel de datorie

atât găsesc că la un anume

socială şi morală, ca atunci când nu ai moştenitori în linie directă să laşi ceva, să laşi mult instituţiunilor de bine-

direcţi, când averea

facere, şi chiar când ai moştenitori

d-tale trece peste o cifră, trebue să te gândesci la instituţiunile cari ai în spinarea lor atâtea sarcini, fiind-că averea nu o avem numai pentru plăcerea noastră, ci averea este şi o funcţiune socială, o funcţiune socială care
trebue bine îndeplinită. (Aplause).
Trec acum, d-lor, la ultimele amendamente, acelea cari
urcă taxa de la 1 la sută, la1 şi jumătate la sută, ori
“la 2 la sută asupra moştenirilor în linie directă. Vă rog,

d-lor, să le respingeţi. Și cer respingerea amendamentelor

cu oare-care stringeri de inimă, cu o adevărată durere,
căci nu vă ascund, eii personal aşi fi preferat o cifră mai
mare, dar vă cer respingerea în deplină sinceritate şi rog
Camera să nu primească cu nici un preţ aceste amendamente.

D-lor, adevărata politică este politica de resultate stabile

și aceea se face nu numai prin concesiuni reciproce, dar
prin concesiuni primite cu bună credinţă şi urmate cu

bună credinţă. (Aplause).
Rog Camera ca să vadă în proiectul

de lege o resul-

tantă, o bună resultantă, baza unor ameliorări în viitor.
Am convingerea că nu vom rămâne multă vreme cu 4

la sută la rooştenirile directe. Dar adi e un resultat bine

câştigat. Să ne mulţumim cu el, căci e mai bine 1 la sută
căpătat cu voie, dar nu numai cu voie, cu plăcere şi cu
convingerea tutulor, de cât câte-va sule de mii mai mult,

cari nu s'ar
chiar

mută

putea

a unora,

de

căpăta

şi care

ar slăbi în schimb forţa
vernului. (Aplause).

morală

nemulțumirea

fie

budgetul,

ne-

majorităţei şi a

gu-

cu

cât

ar

dacă

a

mări

NOTĂ. Proiectul în total s'a votat în ședința următoare de la 19 Ianuarie cu
63 voturi pentru și contra 14.

LEGEA TIMBRULUI LA SENAT
(Şedinţa Senatului de la 16 Februarie

1900).

În discuţiunea generală a acestet legi
în Senat, d-1 Gr. Olănescu a conibătut
taxele puse pe moștenirile directe, denun
țându-le ca o influență periculoasă
a
d-lui N. Pleva asupra partidului conse
rvator. D-l Take Ionescu respinge aceast
ă
acuzațiune și dovedesce legitimitatea Și oport
unitatea taxei,

Domnul

Senatori,

Incep de unde a isprăvit d. Gu. Olânescu
. La invitaţiunea
d-sale de a şterge această disposiţiune,
care este o pată

in proiectul de lege, răspund că proiectul
de lege

n'ar fi
fost fără această taxă, și că, numai cu
ocasiunea introducerei acestei disposiţiuni privitoare la
moştenirile directe,
am făcut şi alte modificări în legea
timbrului ŞI înregistrăre
i; nu ne-am fi ocupat de mici sporiri de
taxe şi de
indreptarea unor articole, dacă n'ar fi
fost cestiunea de
acest principii, de a supune moștenirile
directe la imposit. Dar d. Olănescu dice, că aceasta
se datoresce influenţei d-lui Fleva în partid. Dacă ar
fi aşa, am mărturisi-o, căci ar fi un merit al d-lui Fleva;
dar, trebue să

spunem lucrurile cum sunt, nu este. Taxa
asupra moştenirilor directe a fost hotărită în comi
tetul partidului
conservator, acum trei ani de dile; a fost
primită de toţi,
incepând cu Lascăr Catargi și cu actua
lul preşedinte al
consiliului, care fusese contra acestei
taxe altă-dată; a fost
unanimitate în comitetul partidului cons
ervator.

După

dului,

ce acest lucru a fost hotărit în

când

d. Carp

a mers

la Botoşani,

comitetul
cu

parti-

ocasiunea a-

legerei de Senat la 1897 Și a ţinut discu
rsul săi electoral,
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singurul punct de program precis, pe care l-a expus.in
acest discurs, era taxa asupra moștenirilor directe.

- Si când, cu trei luni înaintea morţei lui Lascăr Catargi,
a avut fostul nostru şef o întrevedere cu d. Carp, şi a
tost vorba şi de oare-cari cestii de principii, Lascar Catargi a răspuns d-lui Carp, care îi cerea impositul pe moşatât mai

tenirile directe:

căci noi

vrei şi d-ta,

că]

bine

l-am adoptat de mult, şi mă& temeam ca să nu fie asta
o greutate între noi, fiind-că ştiam că în 1886 l-ai combătut în Cameră.

Dar, ne spune d. Olănescu, indepedent de unde vine
taxa pe moştenirile directe, aceasta nu este o idee conser-

vatoare. Lucru ciudat. Quintesenţa conservatoare sunteţi
d-voastră, d-voastră nu primiţi cu nici un preţ, că sunteţi
este,
alt-ceva de cât partidul conservator; pretenţiunea
ră
d-voast
şi
numai, că noi suntem conservatori incapabili
când
conservatori pricepuţi. Asta când faceţi polemică;
și
nu voiţi sa faceţi polemică, d-voastră sunteţi un grup
când
de
audit
vam
nu
Dar
noi altul, dar tot conservatori.

mă găsesc în Cameră,

nu vam

16 ani,

de

odata

audit

partidul
măcar dicend alt-fel, de cât noi conservatorii, noi
i,
conservator, adăogând câte odată cuvintul constituţional
alte ori cuvintul junimiști.

Dar vedeţi concepţiunea la d. Olănescu;

d. Carp consei-

— căci dacă suntem noi convator, şi singur conservator,
ca şi
servatori incapabili, incapabili mu se numără, este
fie parzero, care nu adaogă nimic—d. Carp pcate să
contră
în
1886
la
tisan al acestei idei, deşi a combătut-o
adi
găsesc
mă
mea, care am susţinut-o la 1886, şi care
am
după 14 ani în putinţă să transform în lege ceea-ce
d. Disnsţinut atunci, — era cu d. Carp şi colegul mei
cesaceastă
pe
mult
sescu, căci ne împărţisem foarte
poeste
imposit
tiune, —a fi conservator şi a pune acest

sibil d-lui Carp şi noă nu?
Atunci

servatori

se vede

cari ati dreptul

tăței moderne

noască nevoile

aveţi

cărora

nu

brut în serviciul altora.

con-

sunt

că

socie-

măsurile trebuitoare, şi sunt

Je-ar

societăţei, niţi

rol ar fi un fel de

o pretenţie,

să'şi dea seama de nevoile

şi să propună

alţi conservatori,
căror

că mai

să

permis

fi

remedieze

umplutură,

un

|

nici

să

cu-

la ele şi al

fel de

material
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VE înşelaţi: rolul de conservatori conscienţi care işi închipue d. Olănescu că nu se cuvine de cât d-lui Carp,

ni se cuvine şi no&. De aceea nu vă primim asemenea
sfaturi, şi dacă impositul este conservator pentru d-voastră,
tot aşa este şi pentru noi. Și singurul lucru firesc ar fi
să ne găsim la vot împreună pe această idee. Acestea insă,
d-lor, sunt cestiuni de grupări politice, nu cestiuni de

principiii. VE întreb, însă: de ce credeţi d-voastră că acest
imposit pe moşteniri indirecte este conservator, iar pe

moşteniri directe nu este conservator? Pentru ce? Imposibil să daţi cel mai mic cuvint, absolut nici unul.
Nu e vorba că unul ar fi impărţirea averei, negarea

principiului proprietăţei, căci averea este tot aşa de slintă
şi când merge în linie dreaptă ca și când merge in linie
colaterală.

Impositul asupra moştenirilor, nu are nimic a face cu

faimoasa teorie in care averea este considerată ca aparținend societăţei, societatea care aparte concede cu anume

şi anume prelevări şi condițiuni.
Adevărul este cu totul altul. Statul are nevoie să ceară
sacrificii de la toţi pentru susţinerea nevoilor publice şi
să le ceară în diferite inprejurări ale vieţei contribuabili-

lor. Una intre împrejurările în care este mai uşor şi mai
bine ca să cerem sacrificii, e această împrejurare a moştenirilor şi de aceea chiar şi în organisarea financiară a
imperiului roman, ştiţi bine că există impositul asupra
moştenirilor.
Acest imposit îl găsiţi şi astădi in toate legislaţiunile,
impositul pe moşteniri directe mai în toate, impositul pe

moştenirile cele-alte în toate. Tabloul ce'l faceţi d-voastră

de un fel de triumt al socialiștilor în toate Statele euroropene, până şi în ultra-conservatoarea Austrie, pentru că
sa introdus impositul asupra moştenirilor directe, este o
istorie fantesistă, nu este realitate. De aceea vedeţi acest
imposit şi în Francia, care știți că are o legislaţiune foarte

conservatoare, și e foarte veche, nu de când a ajuns la
„fața lucrurilor în Francia elementele mai înaintate, il aveţi
in Austria

cea

mai

conservatoare;

în Englitera,

care

are

0 organisaţiune economică nu numai conservatoare, dar
ceea-ce am numi noi retrogradă ; îl aveţi în ţara dreptului
de întâii născut, în care 4—5 mii de inşi posedă jumă-
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tatea teritoriului ţărei,

în ţara în care

sunt majorate, fidei-

comisuri, şi în care parte din puterea legiuitoare, a doua

Cameră a lordilor, e bizuită pe ideea dreptului de nascere.
Ce organisaţiune poate fi mai puţin socialistă de cât aceasta ?
Şi ştiţi cât e de ridicat acolo impositul pe moştenirile

directe? Incepe cu 29/, şi sfârseşte cu 99/p. Până la 12.500
e de 29/, şi cresce treptat cu valoarea succesiunei până
la 9%. Şi nu e numai atât; este o mare deosebire între
20/, din Englitera şi 20/, în România, pentru că alta e
dobinda banilor şi venitul proprietăţilor. la noi şi altul în
occident.
Când iei unui frances 4,25
cum imobilele în Francia nu
an, îi ei venitul pe o jumătate
nitul pe un an dacă îi iei 20/,

din moştenirea imobiliară,
dai de cât 2,50 venit pe
de an. In Engliteraiei veşi de multe ori pe patru

ani când îi iei 90/J; acolo consolidatele chiar nu dai de
cât 23/,0/9. Prin urmare, când iei unui englez 9, îi iei venitul pe 4 ani, când îi iei 1 la sută, iei venitul pe două
luni şi jurcătate, aşa că comparaţiunea

In loc de

2%,

din

Anglia,

care ar

nici nu e dreaptă.

representa Ja

6%/,,

la noi este o şesime, iar dacă comparăm cu 9/p, ceea-ce
ar representa la noi 27, însemnează a 27-a parte din ceea-

"ce se ia în Englitera, şi slavă Domnului,

acest imposit pe

care 7] credeţi neconservator afost votat de Camera lordilor,
şi a venit în urmă un guvern conservator care l-a păstrat întocmai, şi astădi impositul pe moşteniri produce
acolo 400 milioane pe an. Şi ne spuneţi că legea nu e
conservatoare! !
Dar, d-lor senatori, dacă am ţinut noi la acest imposit?
Pentru ce credem că acest imposit nu numai că e rațiunea de a fi a proiectului de lege, dar e raţiunea de a
fi a unei întregi politice? Il credem necesar, nu pentru

cele 7—800.000
cuvint,

lei, ce va produce pe an, cât pentrualt

care formează

D-lor senatori,

temelia

unei politici. întregi.

să nu. ascundem

lucrurile:

impositele

indirecte nu sunt imposite proporţionale cu averea oamenilor. Nu e exact că în impositele indirecte săracul plă-

tesce proporţional cu bogatul; săracul plătesce mai mult ;
aceasta este un adevăr netăgăduit. Când ţara noastră sa
găsit la mare nevoie şi noi am ştiut aceasta, căci oamenii
politici: ştiaii de mult că sosesce ceasul sporirei impositelor,
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ne-am gândit că nu este posibil, că nu este o politică
sănătoasă, că nu este o politică conservatoare, în adevăvatul înțeles al cuvintului, de u cere numai de la pătyrile
sărace toate jerifele cari sunt impuse de nevoile organismului

Statului

ajuns. Ne-am

nostru

în

starea

de

desvoltare la

care am

gândit că dacă prin impositele asupra con-

sumaţiunei zahărului şi petrolului, ne-am adresat mai mult
ia săraci de cât la bogaţi, trebuia să găsim ŞI un imposit
care să isbească mai mult pe bogaţi de cât pe săraci, căci
nu este o politică conservatoare aceea care, atunci când

se cere o jertiă intr'o ţară, să se ia numai de la clasele
sărace. (Aplause).
Din acest
acest imposit
am mers și
până la un

punct de vedere ne-am pus, când am cerut
asupra moştenirilor directe şi ați vEdut că
mai departe, am scutit de imposit moştenirile
minimum, după cum este şi în alte ţări, de

d hectare pentru averile imobiliare rurale şi de 2.000 lei
pentru

cele

mobiliare,

tocmai

pentru

ca

să nu

începem

absolut de la cele mai mici averi, să scape de acest imposit micile averi, de altmintrelea şi cheltuelile ce sar
ocasiona ar fi aşa de nepotrivite, că în realitate darea nu

ar fi proporţională, ci disproporţională cu totul, ar fi-pentru

averile mici 40/g în loc de 10/, cum ar părea în aparenţă.
Acestea sunt cuvintele pentru cari noi am venit cu
impositul asupra moştenirilor directe, şi cu aceasta

suntem

convinşi că am făcut ceea-ce ar fi făcut ori ce alt guvern
care ar fi fost chemat să resolve această problemă a sporirei resurselor Statului, faţă de nevoile crescânde, şi nică

un guvern n'ar fi putu lăsa la o parte acest mic imposit
al moştenirilor directe, chemat şi el în parte să îndrepteze puţin balanţa între impositele indirecte, cari sunt disproporţionate în defavorul claselor de jos, şi între cele

directe, cari fiind proporţionate, nimic n'ar mai îndrepta
această balanţă. De aceea aţi vădut acest foarte frumos

exemplu ce a dat d. prim-ministru, care la 1886, când
ţara nu: se găsea in nevoile de astădi, a combătut un asemenea imposit, acum l-a susţinut, de aceea aţi vădut

Camera conservatoare primindu'l cu mare majoritate, şi
sperăm că şi Senatul îl va primi, căci aşa este politica
conservatoare, de a nu .profita de- situația de guvernanţi
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pentru a pune greutăţile numai asupra
ceasta

este adevărata

clasei sărace. A-

conservatoare!

teorie

La cele-lalte mici critici voii răspunde

pe articole.
O singură

observaţiune

cele dise de d. Olănescu,

numai

vream

(Aplause).

la discuţiunea

să fac relativ

că ar fi preferat să se

la

reserve

toate controversele, etc., cu ocasiunea acestei legi. Eu ași
fi vrut să aducem în discuţie numai articolele modificate,
dar fiind-că ar fi fost o mare încurcătură, am găsit mai
practic să se transcrie toate articolele.
D. Olănescu întreabă: de ce vorbiţi şi de scutiri? Este
scutit ori-ce nu este impus? Aşa este, dar n'aţi băgat de
seamă că este vorba de acte cari sunt prevădute şi în actuala lege a timbrului, ca acte impuse? De exemplu, când
se dice în lege că petiţiunile cutare nu plătesc, de ce S'aii

mai pus la scutiri? S'aii pus pentru că este un alt para-

graf înainte, că ori-ce petiţiune este supusă la timbru
când se dice în lege: acţiunile şi contestaţiunile în materie electorală sunt scutite ; pentru ce sai pus la scutire?
Pentru că e principiul, că ori-ce cerere în justiţie e supusă la timbru.

Aceasta e raţiunea acelui paragraf relativ la scutiri. De

cât să iei la fie-care

dici, afară de contestaţiunile

act să

electorale, saii afară de cutare acte, e mai bine să pun
întâii seria actelor supuse la timbru şi pe urină seria celor
cari trebuesc scutite. Tot aşa cu redacţiunea art. 1.

E o cestiune de redacţie, sar putea redacta şi în altfel, dar nu văd nici o nevoie, mai ales că e un articol

de definiţiune. Cât despre cele-Valte observaţiuni relative
la societăţile de ajutor reciproc şi la adopţiune, mai ales

Waţi înşelat. Apelul de la judecătoriile de ocol la tribunal
plătesce 1 leii, şi de la tribunale la Curte plătesce 5 lei.

Era omis acela de la judecătoriile de ocol la tribunale şi
atunci comitetul de delegaţi a supus la 1 leii pe cele de
şi a trecut

la judecătorii la tribunale,
la tribunale la Curte.

la 5 lei pe cele de

In tot casul nu e bine, nici util, ca cu ocasiunea dis-

cuţiunei

generale

să se facă

observaţiuni,

poate

ar

suntem

în

care

fi legitime, dar la discuţia pe articole
În principiii legea de faţă are 3 idei generale.
A urcat

unele

taxe de

timbru

pentru

că
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nevoie, şi numai aşa putem

să echilibrăm budgetul şi să

punem financele ţărei pe un picior solid.
A sporit taxa puţin la moştenirile indirecte, şi a introdus
taxa asupra moştenirilor directe mai jos de cât e în orice ţară, şi, prin urmare, cu desăvirşire conservatoare,
ba

incă poate nu destul de îndrăsneaţă în raport cu nevoile
de astădi. (Aplause).

NOTĂ. Acest proicet de lege luat în considerare se discută
apoi pe articole şi
so votează in aceiaşi ședință în total cu mici modificări,
iar votul s'a dat în
şedinţa următoare de la 18 Feb. fiind 56 pentru, contra 8.

LEGEA CASEI DE DEPUNERI
[Sedinţa

Camerei de la 20 Ianuarie 1900.]

Pentru resolvirea Crisel financiare, o modificare a legei Casei de depuneri:
se
impunea ; cu ocasia discuțiunel generale în Cameră D-nii Carp, Marghilom
an

și Pr.
asupra
nistru
rațiilor

Gr. M. Sturza, arătaseră oare-cari îndoeli şi făcea oare-cari observaţiu
ni
eficacităţii modificărilor propuse de Ministru. D-l Take Ionescu,
ca Mide finance, 15spunde tuturor și arată în scurt care este mecanismu
l opeacestei case în present şi cum ar trebui să funcționeze în viitor.

Domnitor

D. Marghiloman

Daputați,

imi face două întrebări precise;

pund întâiă la cele două intrebări,
de imprejurare ca să expun toată
proiectul de lege.

pe urmă
reforma

r&s-

voii profita
coprinsă în

Iotâii răspund
'la intrebarea cea mai importantă: dacă

prin

acest

proiect

de

lege Casa

de depuneri

are dreptul

să pună în gagiit efectele depuse de public la ea. Nu.
Acum 'mi veţi da voie să detaliez puţin disposiţiunile
proiectului de lege. Știţi care este organisaţiunea Casei de

depuneri; ea primesce depuneri voluntare şi depuneri forțate; sunt mai numeroase depunerile forțate de cât cele

voluntare.

Aceste depuneri aii mers crescând; aii trecut de 60
milioane, depunerile totale de la Casa de depuneri pentru
care servesce un interes de 2 la sută, şi cum Casa de de-

puneri are cheltuelile

ei de administraţie care vepresintă

vre-o 3/, la sută. Casa de depuneri nu poate în nici un
cas să aibă o mai mică folosinţă de la depunerile cari se

fac la dinsa, de cât 3 la sută, căci alt-fel nu ar maj putea
să iasă la socoteală. .
i
*

„Legea

trei moduri de întrebuințare ale

actuală prevede

depositelor făcute la Casa de depuneri, anume: 1 pe bonuri
ă
de tesaur Statului până la 20 milioane. Am păstrat aceast
în
reli,
altmint
de
care
iţiune
disposiţiune întocmai, dispos
momentul actual, nu se poate de loc întrebuința, cum
ştiţi foarte bine, din pricina clauselor noului împrumut.
depuneri
pe

efecte;

poate: întrebuința

că

dice

legea

Al douilea,

depunerile

la

imprumuturi,

sale în

de

Casa

particulari,

întrebuințare.

o excelentă

De fapt însă, aşa s'a impuţinat această întrebuințare în

cât la Septembre nu representa de
probabil că astădi şi mai puţin —nu

Sa părut că citra de 200.000

este

cât 200.000 lei şi
am cifra aci —mi

deja atât de mică în

cât nu merită să mă mai interesez de ea.
Am păstrat şi acest mod de întrebuințare

pilor de la Casa de

depuneri.

Amândouă

ale

depune-

aceste

moduri

de întrebuințare, adică bonuri de tesaur şi avansuri la par-

ticulară pe titluri, sunt compatibile cu natura unei Casz de
depuneri, fiind-că sunt pe termene scurte. Casa de depuneri
mai avea însă dreptul prin lege să facă şialtă întrebuințare, şi anume:

să facă împrumuturi judeţelor, comunelor

şi stabilimentelor de bine-facere, fără nică o limită, şi atunci de fapt s'a profitat de dobinda mică pe care o reclama Casa de depuneri şi pe înlesnirile de plată, şi s'au
sporit aceste împrumuturi într'un mod cu desăvirşire disproporţional

pentru

o Casă

avein

Şi

de depuneri.

astădi

591/, milioane, aproape toate depunerile Casei de depuneri,

judeţelor, comunelor şi
ai crescut sumele, ai
căci la început se dai
2V, 95, şi sa ajuns în

puse în împrumuturi de acest fel
institutelor de bine-facere. Pe cât
crescut şi durata imprumuturilor,
banii pe 10, 15 ani, pe urmă pe

cele din urmă

la 40 de ani. Aşa că situaţiunea Casei de

solvabidepuneri, care, drept vorbind, este de o perfectă
— este o situaţiune cu
— de aceasta nu încape vorbă
litate

totul contrarie unei Case de depuneri,
ca. ea să fie datoare

să

restitue

la

căci nu este firesc

vedere

milioane,

iar

ă
fondurile ei să fie plasate pe 40 de ani. Atunci, in aceast

restrângă
ordine de idei, două lucruri trebuiaii: unul să se
fonîn parte facultatea Casei de depuneri de aşi pune

durile în ast-fel de
să găsească

un

împrumuturi;

echivalent

fiind-că

iar

pe

judeţele,

de

altă

parle,

comunele

şi
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institutele de bine-facere trebue să se poată imprumuta,
Proiectul de lege răspunde la prima preocupare şi anunţ
Camera, că sper să vin cu al douilea proiect de lege care
să răspundă la a doua preocupare, cu care ocasiune voiti
încerca să iai o parte din actualele împrumuturi, făcute
de Casa de depuneri, judeţelor, comunelor şi institutelor
de bine-facere, şi să le transmit la o nouă instituțiune
de credit.
M& ocup de cestiune şi nu pot să daii astădi soluţiunea;

de o cam

dată insă am dis că trebue să limităm putinţa

Casei de depuneri, de a imprumuta judeţele, comunele şi
institutele de bine-facere, și să o limităm in două moduri:
să limităm sumele cari se pot da şi termenul de amortisare. De aci disposiţiunea, că nu poate da judeţelor, comunelor şi celor-l'alte institute de cât maximum jumătate
din depositele sale, şi numai până la 15 ani. Evident că
astădi, când toate depositele: sunt date, până când să aibă

un efect practic disposiţiunea de lege, va trece mult, căci

va trebui să se indoiască depositele de la Casa de depuperi ca să se ajunga la aplicarea acestei restricţiuni. De

fapt însă va

avea un efect:

de

la

votarea

legei

incolo,

Casa de depuneri nu va mai putea imprumuta de loc județele, comunele şi institutele de bine-facere.
D- lor, aceasta uu era destul. Deci, Casa de depuneri

nu mai dă cu împrumut toate fondurile sale judeţelor, comunelor şi institutelor de bine-facere, şi cum de astă-dată

Statul rămâne exclus, —şi ar fi de dorit să fie cât de
mult timp exclus, — mai trebuia prevădut ceva,
pentru
că tot îi mai rămânea Casei de depuneri fonduri neîntrebuințate. Am autorisat dar pe Casa de depuneri ca să

cumpere

efecte de Stat, atât de ale noastre cât şi străine.

De ce am făcut aceasta? Am făcut pentru că toată lumea
înțelege că Casa de depuneri, plătindo dobândă la sumele

depuse la ea, trebue să -nu'și ţină banii in numerar, ci
săi pună în efecte de Stat, ca să beneficieze şi ea de
cupon. Și am adăogat şi efecte aie Statelor străine, pentru
că rentele

germane,

franceze,

sintă aur, şi nu ar fi răi

engleze,

să avem

câte-va milioane de aur. Aceasta
spus-o la discuţiunea Mesagiului
celui d'intâiiu proiect de lege, am

în realitate repre-

la Casa de

depuneri

nu este o idee nouă; am
şi acum, cu ocasiunea
propus-o.
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Acum,
prea

d-lor, de

multe

din

oare-ce

depositele

Casa de
sale

in

depuneri

are

imprumuturile

puse
făcute

judeţelor, comunelor şi instituţiunilor de bine-faceri şi de
oare-ce
Casa de
fiind-că
am dat
creditul

nu avem
depuneri
Casa de
Casei de
ei ca să

creată instituţiunea care să degajeze pe
de o parte din aceste imprumuturi şi
depuneri are de făcut plăţi zornice, atunci
depuneri dreptul de a se imprumuta pe
facă faţă la plăţile urgente, însă acest

drept l-am redus la jumătate din sumele care ar fi angagiate la comune, la judeţe şi la instituţiunile de binefaceri. Şi cum Casa de depuneri nu poate da cu imprumut
comunelor, judeţelor şi instituţiunilor de bine-faceri de
cât jumătate din fondul ei, atunci facultatea de a se îm-

prumuta

este redusă la 1/4 şi este evident că Casa de de-

depuneri nu se vaimprumuta de cât atunci când i va fi
strict necesar ca să facă faţă la plăţi.
lată explicaţiunile pe care aveam să le daii şi repet la
întrebarea ce "mi-a făcut d. Marghiloman că nu este nici
o vorbă ca Casa de depuneri să intrebuințeze depunerile
cari sunt proprietatea particularilor pentru ca să 'şi facă
plățile.

Acum răspund Princepelui Sturdza. Nu mai datorim
Casei de depuneri nici un ban pe bonuri de tesaur; din
potrivă, in acest moment Casa de depuneri "mi-e mie puţin
datoare, mie, visteriei.
Al douilea, fac o declaraţiune

nu mă vor

desminţi:

şi sper

în foarte puţine

că evenimentele

dile, Casa

de de-

puneri va plăti la di şi regulat tuturor. Știii că Prinţul
Sturdza a fost unul din creditorii cei :mai gentili şi n'a
vrut să strângă de gât Casa de depuneri, dar la urma
urmei, are să ia parale şi trebue să i se plătească. De
aceea, e şi zorul, de aceea am cerut să se ia astădi proiectul, alt-fel lăsam să vie peste trei dile.
D. Carp "mi-a dat o idee la care mă gândisem de mult:

emiterea de obligaţiuni. De ce n'am pus în proiectul de
lege acest lucru? Peutru-că dacă adi aşi autorisa Casa de
depuneri să emită obligaţiuni asupra imprumuturilor comunelor, județelor şi instituțiunilor de bine-facere, aceste
obligaţiuni nu le-ar putea pune in circulaţiune.

Mai toate împrumuturile sunt contractate cu dobindi
mici. Casa de depuneri, dacă ar scâte azi obligaţiuni 50/J;
N.
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„e imposibil să le vindă a/ pari, din
noastră

de Stat, 5%,

a fost emisă

momentul
cu 91,

ce renta

evident

că o-

bligaţiunile Casei de depuneri, garantate cu creanţe asupra
judeţelor şi comunelor, nimeni nu le-ar lua al pari cu 50/09.
Va

să gică,

ar trebui

ar găsi cumpărători!
obligaţiuni

pe care

barda.

emise

Și atunci

foarte jos, sub

cine ar

pari,

dacă

păgubi? Aş avea

nu aşi putea să le vind dar le-aşi lom-

kă cred că voiii putea să găsesc parale tără aceasta.
Am reservat cestia. Acum, cum se va împrumuta? Cu
toate mijloacele cu cari se poate împrumuta cine-va. Sunt

convins că o să găsesc parale. (Intreruperi). .
D. Carp dice că în principii n'ar vrea o instituţiune
care

Nimic

să descarce

Casa

de

depuneri.

Ei

dic,

din contră:

nu aşi dori mai mult de cât o instituţiune care să

descarce Casa de depuneri. Şi în această privinţă, urmăresc tradiţia predecesorului mei; conservator şi ministru
de finance, Menelas Germani, care de multe ori ne spunea
că a studiat cestiunea infiinţărei unei case speciale sai a
unei ramuri a creditului funciar, dar în sfirşit, o insti-

tuţiune

financiară

care

să

poată

împrumuta

judeţele şi

comunele.
Avantagiul ar fi mare. E că pe câtă vreme județele şi
comunele aii putut găsi la Casa de depuneri un credit, şi

nu mă ascund de a o spune: un credit cu desăvârşire exagerat ca eftinătate, pe atât s'ai incurajat şi sati apucat

de

cheltueli,

imprumuta

şi în ziua în care judeţele şi comunele

sar

cu adevăratul lor credit, s'ar gândi mai mult

inainte de a contracta imprumuturi şi înainte de a plănui
unele lucrări, foarte frumoase, dar care une-ori sunt maj
presus de puterile lor.
”
Dacă voiii reuşi, şi sper, nu afirm, ca să alcătuesc o

instituțiune financiară care să aibă acest scop de a împrumuta pe județe, comune şi casele de bine-facere, după

creditul lor,şi dacă în această împrejurare se va putea
ca, cu consimţimintul judeţelor şi comunelor ca şi o parte
din actualele imprumuturi cari sunt deja contractate să
treacă la casa cea nouă, voii fi fericit. Dar să nu ne facem
prea mari ilusii.
Din 60.000.000 nu multe vor putea trece la casa cea

nouă.
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Dar ce voii face atunci cu banil aceia?

Aţi fi fost d-voastre fericiţi în criza actuală,

în loc să

fii silit să fac ei credit Casei de depuneri să avem la
Casa de depuneri bani disponibili, care puteaifi puși fie
la disposiţiunea Statului, fie la disposiţiunea circulaţiunei

sai

generale. Dece sati 15 milioane în aur

mare în imprejurările

Jombardat ar fi fost o uşurare foarte

prin cari a trecut economia
Dacă

a fost ceva

care

în titluri de

noastră naţională anul acesta.

ne-a dovedit

o rea organisaţiune

a financelor noastre a fost prea micele reserve, atât în
casele publice şi la Banca Naţională, cât şi la capitaliştii noştri, şi este trist că o recoltă
atât de adânc.

rea ne-a sdruncinat
|

De aceea fără a "mi face ilusiuni, fără de a vă presinta
proiectul actual.ca o .mare reformă financiară, m& mulţumesc

cu cuvintele

rostite de d. Carp,

gres asupra stărei. actuale.
Aceasta 'mi ajunge. Incetul cu

ce sunt de făcut.

e

Dacă udi recunoasceţi că am

că este

|
încetul vom

un pro-

face cele

făcut un proges, faceţi-ne

puţin credit ca să ducem mai departe măsurile pe care
le-am luat şi-ca să îndreptăm, pe cât se poate, starea

noastră financiară. (Aplause).

LEGEA CASBI DE DEPUNERI LA SENAT
[Sedința de la 22 Ianuarie 1900)
Cu ocasinnea discuţiei proiectului de
lege pentru modificarea organisăroi Casei
de Depuneri în Senat d-nii A, Carp
şi Th. Rosetti făcură unele critică asupra
nouilor disposițiuni prevădute de către
d-l Tako Ionescu ; d-sa rispunde acesto
r

critici arătând în amănunte economia
proiectului de lege făcând și anele declarațiuni forte importante în situaţia financ
iară de atunci a țărei.

Domni loa Senatori,
Incep prin a răspunde d-lui Theodor
Rosetti şi a%
arăta recunoscința mea, că 'mi dă ocasiune
a să fac această
declaraţiune şi în Senat, după ce am făcut
'o in Cameră,
Ţin să o fac cu atât mai mult cu cât am
citit adi dimineaţă într'unul din jurnalele noastre,
cari trec drept

serioase, că eii aşi fi spus eri, într'una
din secţiunile onoratului Senat că scopul legei este de
a scăpa visteria, în

împrejurările actuale, ca să se împrumut
e Casa de depuneri şi să'mi treacă mie, sub formă
de bonuri de tesaur, banii cari 'mi trebuesc. Voința Naţi
onală era acel
jurnal, de aceea am dis că pec drept
serioase.
D-lor senatori, este absolut inexact, şi
declar că ' Casa
de depuneri n'ar putea nici o-dată să
dispue de depunerile ce i sai făcut şi ai r&mas propriet
atea depunătorilor, căci aceasta, cum foarte bine
a dis d. Rosetti, ar
fi un abus de incredere. Dar eu merg şi.
mai departe Şi
dic că chiar dacă Casa de depuneri ar
găsi mijlocul să
se împrumute fără ca să dispue de depos
itele depunătorilor, încă, faţă de angagiamentul luat
de Stat către sin-:
dicatul care ne-a dat cel din urmă împr
umut, nu ne
putem imprumuta de la Casa de depu
neri, căci ne-am
obligat să nu emitem bonuri.de tesaur,
|
Prin

urmare,

nu

vom

emite

bonuri

de.

tesaur

nici
12
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se
măcar către Casa de depuneri. Declar aceasta ca să
ştie: este un lucru hotărit, lămurit.
de
Aşi merge şi mai departe, aşi crede că atunci când,

avem asexemplu,. n'ar avea fiscul un angagiament, cum
prin urtădi, de a nu emite bonuri de tesaur şi ar fi,
trelegea
da
“i-ar
ce
mare, liber să useze de facultatea
împru
se
a
cută şi pe care am copiat'o întocmai, de

muta cu bonuri

fi o administraţie

de tesaur de la Casa de depuneri,
serioasă

n'ar

care ar usa de această

aceea

de
facultate, basându-se pe împrumutul ce ar face Casa
imsar
când
depuneri. Într'o administraţie cumpătată,

prumuta Statul, şi ar avea dreptul, n'ar fi sănătos lucru
de depua o face de cât în limita disponibilului Casei
împrula
eri
depun
de
Casa
pe
neri, iar nu provocând
depude
Casa
la
de
mut pentru ca el să se imprumute
dic
nu
şi
ric
neri. Aceasta foarte lămurit şi foarte catego
ca
cred
numai că sper, că aşa vor urma toți miniştrii, dar
succeda.
așa vor urma toți miniştrii de finance ce se vor
tatea
totali
în
lege,
de
t
Acum, d-lor, daeă acest proiec
de
primit
bine
fost
lui, afară de un singur punct, a

toată lumea,
țiunea

notez lucrul cu satisfacţie;

că este o reformă

complectă şi mă

epitetul pe care i "l-a dat d. Carp
proiect de lege. este un

progres

la

asupra

preten-

nu am

mulţumesc cu

Cameră

că

acest

stărei actuale.

O reformă complectă mai cere un lucru,pe care sper
.
să ?] fac in curând.
împedic Casa
lege
de
t
proiec
Odată ce prin actualul

ele şi
de depuneri de a mai împrumuta judeţele, comun
imprur
acesto
instituţiunile de bine-facere, când totalul
a ajuns la jumătatea depositelor în numerar, aflate
muturi

Casa
in păstrarea Casei de depuneri, situaţiune în care
,
vreme
multă
fie
să
are
de depuneri â ajuns şi în care

va mai
fac un bine atât Casei de depuneri, căci ea nu
lungi
ne
fi nevoită să 'şi împrumute capitalul pe terme
de loc fode 20—30 şi chiar 40 de ani, ceea ce nu e
judeţelor,
lositor Casei de depuneri, şi fac un bine şi

până
comunelor şi instituţiunilor de bine-facere cari,
luri
capita
acum, găsind cu uşurinţă şi cu dobândă mică
dide împrumutat la Casa de depuneri, erati împinse la
la
- ferite cheltueli de lux, lucru care nu se va mai intimp
de adi inainte.

|
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Dar pentru că judeţele, comunele şi Casele de binefaceri pot avea nevoi grabnice pentru cari trebue absolut să recurgă la împrumuturi, trebue neapărat să
se
găsească un mijloc, care să permită acestor instituţiuni,
in asemenea casuri, contractarea unui
împrumut.
In
acest scop m'am ocupat cu înființarea unei. alte institu
- .

țiuni financiare, care să aibă această îndeletnicire, aceasta
va fi de sigur un progres: Casa de depuneri nu se va
mai putea găsi în nici o jenă fie cât de mică, iar
țele, comunele şi instituţiunile de bine-facere vor

face iot-d'a-una faţă nevoilor lor.
Sa mai criticat un al douilea lucru

de lege:

Disposiţiunea prin care se autorisă

să se împrumute

cu

Casa

trebue,

sumele

în
Casa

necesare

acest

judeputea

proiect

|

de depuneri

până

la

intrarea

propriilor ei fonduri, pentru a putea face față cereril
or
de restituţiune; d. Carpa găsit'o prea vagă, şi a întreba
t:
cum se va împrumuta?
Voiii răspunde: se va imprumuta prin toate mijloac
ele.
de depuneri

mai. mult

de

cât

plătească la di restituirile ce i se cer. Departe

ori-cine,

de

să

mine

de a crede că sar putea ca Casa de depuneri
să nu fie
solvabilă, dar nu este destul că este solvabilă, ea
trebue să

plătească la minut, la vista şi mai cu seamă în jene
finan-

ciare, ca aceasta prin care trecem, trebue ca cel
puţin Casa
de depuneri să poată plăti la di, căci tocmai în asemen
ea timpuri cândse găsesc
o institue
ţie, care să facă faţă imediata
cererile de plată, toată lumea va fi ușurată, va
“fi înlesnită.
Despre cea-altă obiecţiune relativă. la întreb
uinţarea

unei părți din prisosul de fonduri: al Casei de
-depuneri
în cumpărare de efecte naţionale sati străine,
recunosc

cu d. Carp că multă vreme nu se va întîmpla
aceasta.
Va trebui, în adever, să crească foarte mult
fondurile

Casei de depuneri pentru ca săi rămână prisoase
cu cari
să cumpere efecte.
Neapărat e preferabil ca prisosul de fonduri
al Casei
de depuneri să'l împrumute pe titluri la parti
culari, de
cât să “1 imobiliseze în efecte publice, căci
prin aceasta,

ar iulesni în acelaşi timp circulaţiunea
în țară.
Aţi v&dut însă că, până acum, mai tot-d
'a-una la Casa
de depuneri asemenea împrumuturi ati
ocupat o parte
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se redusese

neînsemnată din veniturile «ei; la Septembre

la 200.000 lei. In această privință avem multă concu
bănavem
ală,
Naţion
Banca
venţă, vă avem pe d-voastră
fonduri
cile particulare, sper că în viitor, când va avea
iuoperat
a
mai mari, va încerca ca din această parte
nie.
nilor sale să facă poate operaţiunea sa de căpete
să
trebue
te
deposi
pe
ri
avansu
Dar, d-lor, ca să dea

un

aibă şi bani şi cereri. Ce va face insă când va avea
stoc

mai

mare

veri ? Cum

de cât nevoile dilnice şi nu va

să'l întrebuinţeze? La

început

ce-

avea

gândit

m'ara

pe care
la o altă întrebuințare, la cumpărarede remise,
unea
ocasi
cu
ui
Statul
în urmă ar fi putut să le treacă
ţiune
opera
nea
plăţei enponului; dar vădând că o aseme

Casa
este pur comercială, nu se poate face cu succes de
re
de depuneri, am gândit că este mai bine să se cumpe
efecte.

Dar

de

ce

şi efecte

străine?

Eă, d-lor,

pun cu de-

mâns&virşire atară din discuţiunea aceasta cestiunea de
u ca
drie naţională; din potrivă, ași fi foarte mândr
e
străin
avem în România câte-va milioane de titluri

să
şi

fi spre
departe de a mă simţi nemândru din aceasta, ar
poate
se
nu
ală
naţion
mândria mea naţională. Cestiune

fim noi creface din aceasta; mândrie naţională ar fi să
cupoanele la
ditorii Statelor străine, să ne presentăm cu

ghişeturile lor, cum

la ale noasire.

se presintă ele acum

de Stat îot
De alt-fel, d-lor, eii consider efectele noastre
de bune.
aşa
tot
t
aşa de solvabile ca şi cele străine, absolu
pe
cuvint
Este un alt cuvint, pentru această măsură, un

care l-am spus in discuţia

și |

la Mesagiii

răspunsului

este acum,
repet şi acum: când va fi criză generală, cum
cu etecşi
Carp,
d.
lucrurile se vor petrece, cum dicea
aşa când
tot
este
tele străine ca şi cu ale noastre, dar nu

va fi criză numai

mare

stoc de rentă

la noi, căci atunci, daca aşi
naţională

în casă şi maş

vind, aşi apăsa ei singur asupra cursului

un

avea

duce

hârtiilor

să

|

mele

şi acest lucru este r&u.
Stat n'a făcut
In această privinţă aţi dis că nici un alt
lui Bismark
luerul acesta. A făcut-o Germania pe timpul

şi într'o

proporţie. foarte

alături cu Bismark nu

însemnată,

putem

şi daca

fi bănuiţi,

ne

nici că

găsim

lucrăm

m cu desăîn contra demnităţei naţionale, nici că sunte
de a resvirşire nepricepuţi şi nici că n'avem alt cuvînt

1S1

pinge amendamentul,
autori.
din

de cât

amorul

nostru

proprii

de

Când se discuta răspunsul la Mesagiiă, afirmasem numai
amintire

că

tesaurul

de

r&sboiti

dia

Germania,

con-

stituit după primirea indemnităței de r&sboiii de la Francia,

era de 150

milioane în aur și tot rest—ul
știți că, la un

moment dat, tesaurul a fost foarte ma— re
constituit nu
numai din efectele naţionale, dar şi străine, şi am adăogat,
iarăşi din memorie, mai ales din titluri americane, am
căutat și am găsit că este exact ceea-ce afirmasem. Vă
citez o carte la toţi farniliară, un fel de A, B, C in ma-

terie financiară, une-ori singură la indemâna unor finan-

ciară cari se pretind tari, Leroy-Beaulieu.
lată

ce

dice

el

în

volumul

al

douilea,

Până

fie

întrebuințate

pagina 213,

ediția a 6-a.
a
" «Din cele 5 miliarde, din idemnitatea de r&sboiii, ce
i-a plătit Francia, sa hotărit ca 150.000.000 să reconstituiască tesaurul de r&sboiii tradiţional; 660.000.000 să
fie date guvernului pentru a înființa o casă a invalidilor
și 00.000.000 să "i fie de asemenea încredințate pentru
a fi întrebuințate în curs de mai mulţi ani la lucrări de
fortărețe,

porturi,

etc.

să

aceste

două din urmă sume, adică un miliard una-sută şeasedeci milioane, puteai să fie plasate de către cancelarul
imperiului, sai la bânci, sait în valori naţionale ori

străine».

.

Legea dar îi da

dreptul

să

pună

în

valori

Sail străine. Acum ce a făcut Bismark?
«Către mijlocul anului 1876 fondul pentru

naționale
construc-

țiunea de fortărețe deţinea 94.000.000 de mărci (11'7.000.000
lei) in obligaţiuni de drum de fer; 23.000.000 mărci în
scrisuri 41/ ale datoriei bavareze; 4.500.000 de dolari
în scrisuri 5%/, ale datoriei Statelor-Unite; 20.000 lire

sterlinge în

consolidate

englezesci,

şi

în sfirşit

lire sterlinge în scrisuri 5%/, rusesci».
lată acum şi aprecierea lui Leroy-Beaulieu :
«Guvernul

german

a făcut

greşeala

să

900.000

aleagă

pentru

plasările sale în deosebi valori naţionale; de aceea a
şi
fost silit să sufere o însemnată pagubă din capital din
causa

depreciaţiei

încoace.

tutulor

valorilor

germane

de

la

1873

Cabinetul din Berlin ar fi fost mai bine inspirat
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dacă ar fi plasat toate aceste capilaluri în consolidate englezesci, în 50/, de ale Statelor-Unite şi chiar in rente franceze».
Nu die, d-lor, că fiind-că a făcut'o Bismark trebue să

o facem şi noi, dar că merită să ne întrebăm daca era
o ideie sănătoasă. Ei bine, era'o idee foarte sănătoasă.
Vrei să ai o reservă. Pentru ce să ai această reservă?
Nu pentru bunele vremuri, căci în vremuri bune nu ai
nevoie de reservă. Cuvintul de reservă îţi evocă ideia

grele.

unor vremuri

In vremuri grele cari sunt mijloacele de a 'ţi procura
|
resurse ?
Sati să te desfaci de titluri, sai să lombardezi tillu-

rile, şi poate că cel mai cuminte e să "ţi desfaci titlurile,
numai

afară

cursul

dacă

lor nu

e prea

scădut.

E mai bine să desfaci titlurile pentru că capitalul dis-

ponibil

pentru

în anumite

lombard

momente

şi în

anu-

mite ţări e limitat. Capitalul de lombard e capitalul băn-

cilor; pe când,. când desfaci titlurile mergi la economia
cea mare; mergi la acele capitaluri împărţite în busunarul fie-căruia,: cari nu sunt în bancă şi nu ţi vine la

|

lombard.

Ei bine,

daca

în

vremuri

de

nevoie

vrei

să

vindi

o

cantitate prea mare de titluri vei influenţa titlurile mele,
ceea-ce ar fi o greșeală ; pe când dacă aşi vinde titluri

străine şi, prin urmare, aşi influenţa itlurile străine, imi
pasă mai puţin.Apoi nici nu potinfluenţa mult titlurile străine.

Nu e cestiunea aci de creditul Statelor micişi al Sta-

telor mari. Dar cu cât Statul e mai mare şi are datorie
mai mare, cu atât are şi un târg mai mare, şi trebue
să se pue

în vindare

o mai

mare cantitate ca să se poată

|
influența cursurile.
Pentru noi, când ai asvirlit 40 milioane spre vindare,
imediat ai influențat cursul pentru că trgul e mic.

Pentru

un târg frances când asvirli 40 milioane influen-

ţezi mult mai puţin cursul, pentru că cu cât datoria e
mai mare cu atât şi târgul e mai mare, şi oamenii obicinuiţi să cumpere din rentă sunt mai numeroşi. Acestea

sunt 'cuvintele cari m'ai hotărit.
Şi după cum ei vroiii să am la mine şititluri străine,
"aşi

putea să dai

sfatul,

nu

numai

ca

ministru

român,
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dar în toată credința, că in alte State se cumpără titluri
de ale noastre a căror siguranţă e perfectă, Perfectă cu
o condiţiune: pe câtă vreme ne vom hotări ca mintea,
care ne-a venit din causa împrejurărilor triste economice prin cari am trecut, să ne rămână la loc şi, după
ce vom eşi din aceste împrejurări, să nu ne punem din

noi să locuim într'un paradis de nebuni; să ne închipuim că toate ne sunt permise, fiind-că suntem tară bo-

gată şi tinără.
Toate nu ne sunt permise. Această reformă mintală
aşi voi să se facă în mintea noastră, căci numai aşa
vom avea finance solide şi credit puternic; să înțelegem

că a venit vremea şi la restrângerea unor cheltueli şi
la amânarea unor fantesii.
lată adevărata mândrie naţională după opiniunea mea.

Mândria naţională constă în a mă pune în posiţiune
să plătesc regulat; a mă pune în măsură ca nu prea des
să am nevoie să primesc ori-ce condițiuni mi sar im-

pune.

Dar aţi mai adăogat un lucru foarte ră: ați dis că ar
fi bine ca asemenea instituţiuni publice să servească tocmai
drept cumpărător pentru imprumuturile noastre.
Mare greşală; foarte mare greşală să mă împrumut ei
de la mine. Ei aşi vrea să ne imprumutăm numai atunci,
nu când casele, mai mult saii mai puţin ale Statului cu
depunerile publicului pot să cumpere rentă, dar când pu-

blicul, el în realitate, pâte să cumpere renta noastră. D-v.

știți că acest sistem

de

a menţine

cursurile

datoriei

pu-

blice, prin cumpărături mai mult sati mai puţin libere;
sa cercat în Italia; vă aduceţi aminte că, pentru a se men-

ține cursul rentei italiene, băncile italiane ai fost moralmente împinse de guvern să'şi plaseze o prea mare parte
din depositele lor în rentă, plasament care se mărea cu
atât mai mult cu cât renta avea tendinţă spre scădere.
Și ştiţi cât de amar s'a plătit acâstă operaţiune.

Ei nu vreaii nici cotă fictivă, nici finance fictive, nici

credit fictiv.

„Credinţa mea este că creditul Statului nu va fi puternic

de cât atunci

când

se va

adevăr în cotă, pe adevăr
tueli. (Aplause).

rezima pe adevăr în cursuri, pe

in venituri, pe adevăr în chel-

TAXA ASUPRA PETROLULUI
(Sedința

Senatului de la 27 Ianuarie 1900: ).

D-l Take Ionescu rispunde obiccțiunilor aduse proicet
ului de

taxa asupra

petroleului,

lege relativ la

cu care

ocasiuno face teoria monopolurilor de Stat,
înlăturând ori-co temere că s'ar putea înființa un
monopol fie de Stat, fie de
către particulari,

Domnilor
Aia vorbit contra

Senate,
acestui

proiect de lege d-nii

Sache-

lary şi Grigorescu.
D. Sachelay, în realitate, nu a vorbit numai în contra
proiectului

de lege,

ci a atacat întreagă politică financiară

a guvernului. D-sa a plecat de la o constatare de fapte,

— suntem

în miserie

a dis d-sa—și

de aco
a lo
pornit la o

critică generală.
«Impositele trebuesc puse în vreme de prosperitate, nu

în vreme de suferinţă».
Evident, d-lor, că ar fi mai

bine să se pună impositele

în vreme de prosperitate, de cât psichologia popoarelor ca
și a indiviglilor, este că în aceste vremuri nu se gândesce
nimeni

la a-şi restrânge disponibilul,

şi aşteaptă lecţiunea

vremurilor, şi numai când vin vremarile de suferinţă atunci se gândesce la imposite. Lucrul acesta e aşa de ade-

vărat în cât atunci când un om politic in vreme de prosperitate vorbesce de imposite, are aerul de multe ori
qe
un om care turbură liniştea celor-alţi. (laritate). Glasul lui

poate să fie ascultat cu oare-care interes, dar propunerea lui nu se primesc. Aceasta se întimplă în toate ţă-

rile. Toate augmentările de imposit, toate creările de resurse noui sai făcut în vremuri de nevoie. In Francia,
a
1) In Cameră acest proiect de lege a fost susţinut de
d-l General Manu, fost
pe atunci ministru de finance.
.
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doua di după r&sboiă când a fost să se lichideze cele 5
miliarde, s'a creat acele numerâse imposite, din cari unele

sati

desfiinţat.

La noi impositele

cele

mai insemnate

vreme de

prosperitate,

dar

chiar sai

făcut

momentul

nu

în

în vremuri
când

sai

făcut

nu în

foarte grele. Ba
sait

votat chel-

tuelile, ci după ce sai efectuat acele cheltueli şi trebuiau
să fie achitate. Prin urmare, nu vă -miraţi dacă aşa se întimplă şi acum; dacă a trebuit să vină vremuri grele și
să vină cu insistența aceasta ca să ne dăm la creare de
imposite.

D. Sachelary, însă, este cam nedrept, vorbind în numele partidului din care face parte, când ne trimite pe
noi să fi făcut impositele în vremurile de prosperitate şi

când mai ales cere de la noi, ca măsură de prevedere, sa
reducem cheltuehle şi să nu creăm imposite.
Apoi, d-lor, vremurile de prosperitate erai pe timpul
când vă găseaţi d-voastră la putere, aşa cel puţin pre-

tindeţi.

|

Este o axiomă la d-voastră că e destul să fiţi la putere
pentru ca prosper itatea să fie în ţară. (|laritate). Cele-alte
vin

ca

o consecinţă.

Dar

atunci

de

ce

nu

ați creat

d-v.

impositele?,
Dar,

d-lor,

dacă

nu

ceva. Cum aţi. venit
să prevedeţi că va
că ştiaţi foarte bine
de la guvern, eram

aţi

creat

imposite,

ali

făcut alt-

la guvern, trebuia, ca oameni de Stat,
veni şi ceasul plăţilor, mai cu seamă
cum că noi, înainte de a ne retrage
hotăriţi să procedăm la crearea de

noui imposite. Chiar în consiliul de miniştri se :hotărise,
nu era un secret pentru nimeni, ca din aceasta să facem
platforma noastră electorală de la 1895.
Aţi venit însă d-voastra, şi ce aţi făcut? Aţi desfiinţat
impositul popăritului, acel odios imposit după d-voastră,
care producea 4 milioane; ați sporit lefurile oficerilor cu

3 şi jumătate milidne, în total 7 milioane şi jumătate deficit. Aţi mai înmulţit numărul oficerilor cu 480, lucru
foarte excelent pentru răsboiu, dar acesta nu se potrivesce cu restringere de cheltueli şi prevedere financiară.

„D. Leon Sachelary: Reduceţi d-voastră.

D. Ministru de Finance, Take lonescu: Știu că vă place

socoteala

aceasta.

D-voastră

să înființaţi servicii, să măriţi
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pe cele deja existente, să desfiinţaţi impositele necesare
pe

cari le creăm

noi, şi apoi să ne diceţi:

şi mie socoteala aceasta,

socotelile. (Ilaritate).

reduceţi. Imi place

este cea mai agreabilă din toate

|

Noi am înfiinţat 7 imposite şi
mare cu care am tăiat. La urmă,
stabili şi va mai da Dumnedeii şi
niți d-voastră să faceţi tablă rasă,
impositele şi a crea servicii noui!

nu

ajunge foarfeca cea
când echilibrul se va
un an bun, aveţi să vesă începeţi a desfiinţa
Apoi ce fel de socoteală

e aceasta: d-voastră cu desfiinţările şi noi cu înfiinţările ?!
Cel puţin, d-lor, dacă primim rolul acesta ca să vă în-

dreptăm lipsa d-voastră de prevedere, cel puţin fiți
mai
cuminţi şi faceţi ca cei-alți membrii ai oposiţiei liberal
e,

cari ai mai multă experienţă politică şi cari 'şi dai sâma

că aşa de bine se poate întoarce lucrul
discută măsurile ce noi propunem.
Acum, d-lor, trec la cele-ce ați spus

în

cât

nici nu

asupra

imposi-

telor. Aceste imposite isbese pe săraci? Cari din imn positele
noastre noui isbescpe săraci?
|

Acesta e singurul imposit care nu isbesce numai pe
săraci, dar care proporţional atinge mai mult pe sărac
de
cât pe bogat. Ne spuneţi că nu e proporţie.
|
Câtă proporţie? D. Sachelary, care credeam că are
să
ne spună cât, dice că nu ştie.

De aici

Pentru

că

se

vede

dacă

cât de „serios

/l-ați

lua in

luaţi d-voastră lucrul!

serios

vaţi

ocupa

să ve-

deţi cât petroleii se consumă în tară? Să vă spun însă
s
„ei cât se consumă: se consum
d-lor,ă,
3.000 de vagoane de
petroleu rafinat în ţară pe fie-care an. Prin urmare, impositul asupra petroleului vă-va da cifrade 2 milioane venit
pe an. Dacă impărțiţi 2 milioane pe capii de contri
bua-

bili, vă va da 2 franci de cap de

contribuabil,

şi dacă

faceţi socoteala pe suflet, veli avea 30 bani de suflet.
Dar cât are să ne coste perceperea, acestui imposit?
.
D-voastră ne vorbeaţi de sute de fabrici... sunt însă

numai

79. Și.la aceasta vă pot răspunde cu cifre positive,

căci impositul "1 percepem deja de la presintarea acestu
i
proiect de lege inaintea Corpurilor legiuitoare şi avem
:
pentru perceperea lui 30 de agenţi cari sunt însărcinaţi
cu stringerea impositului. Aceştia ne costă 40.000 franci
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pe fie care an. Dacă presupuneţi că nu ar fi suficienţi şi
“i-am indoui, ne-ar costa 80.000—100.000 franci.
Prin urmare, având 2.100.000 lei venit şi 100 de mii
cheltueli,

rămâne

2 milioane

venit net şi această sumă

am

înscriso în budget. Aceasta e socoteala exactă.
Dar mai e Jumina electrică şi gazul aerian care ar putea fi impuse, observați. d-voastre.
Nu ştii dacă Bacăul e luminat cu electricitate...

D. Leon Sachelary : Nu

încă,

e

numai

în

stare

de

proiect.

D. Ministru de Finance,

Take

Ionescu:

Mă aşteptam

la asta. Ştii că oraşele noastre nu înoată în electricitate...
Stiam că până acum sunt deja luminate cu electricitate,
Craiova, laşul şi Piatra-Neamţu; iar cu gaz aerian nu

»

ştii de cât Bucureşti şi Galaţi...
O voce: Și Brăila.
|
D. Ministru de Finance, Tale Ionescu : In Brăila nu
e încă.
|
Apoi, d-lor, credeţi d-voastră că astăgi în țară gazul

aerian şi lumina electrică fiind puse la taxă, ar fi putut
produce ceva ?!... De ce nu am pus taxă şi asupra acestor

feluri de

luminat?

vădurăţi,

de cât numai

îomulți vom
d-voastră
nu

Pentru

că ele nu

există, după

în câte-va oraşe.

Când

cum

se va mai

face-o, dacă va fi nevoie... Dar, d-lor, credeţi

că în oraşele

se consumă

unde

petroleu?

Dar

e electricitate şi
nu

e casă

gaz

unde

să

aerian
nu

se

consume. Mai ales vara, din causa căldurei, e cu neputinţă
să trăesci cu gaz aerian; cu lumină electrică da, pentru
că nu produce atâta căldură, dar tot eşti silit să întrebuinţezi ori petroleii, ori luminări.
Acestea sunt cele ce aveam de gis ca răspuns obser-

vaţiunilor d-lui Sachelary.
S'a mai

dis că se va face contrabandă
cu petroleul, cum

se face şi cu spirtul.
Nu dic că se poate să nu fie de loc contrabandă, probabil însă că contrabanda
la spirt, pentru cuvintul

va fi cu mult mai mică de cât
că este mai greii de ascuns pe-

troleul de cât -spirtulşi este mai
face la spirt de cât la petrolei.
la să vedem,

d-lor,

această

mare

taxă aşa

câștigul
cumo

care “1

propunem

.

189

noi, este mai mare

de

cât în alte ţări? Este mai mică.

În Austro-Ungaria este aproape 12
produce 15.000.000 fiorini pe an,

mărci,

la suta

bani Ja kilogram şi
în Germania este 6

de kilograme şi se incasează

51.000 000

mărci pe an, în Francia este de 9 franci suta de kilograme
şi Statul incasează 36.000.000, în Rusia este de 60 ko-

peici

la

pud

şi dă un venit

de

18.000.000

ruble,

şi

d-voastră ştiţi că Rusia are mai multă asemănare ca noi,
căci Rusia ca şi noi este producătoare de petrolei.
Vin acum la observaţiunile d-lui Grigorescu.
Cea d'intâiii observaţiune este că se va favorisa concurența unor societăţi prea puternice contra celor mici.

Cum

canţii,

aceasta ? In ce o taxă care isbesce pe toţi fabri-:

favorisează

pe cei

mai

Știţi care este adevărul?

puternici ?

Cei mici

vor avea un avan-

taj asupra celor mari, căci la fabricele cele mari vom avea
agenți permanenţi, funcţionari mai bine plătiţi, pe când
la fabricile mici avem un agent pentru 4—5 fabrici; prin

urmare,

la fabricile mici va fi o supraveghere

mai mică:

şi va putea să se facă contrabandă mai cu înlesnire ; prin
urmare, departe de a fi o protegiare. a celor mari con-

tra celor
scape,
va

mici;

cel mic

dacă

fabricantul

va scăpa

fi neînsemnat,

şi nu

mai

cel

uşor,

aceasta

mare

poate

tarile între fabricanţii mari şi cei mici.
Incă

de când

un

avantaj

pentru

era d. Carp

va putea să

lucrul de altmintrelea
să turbure

rapor-

fabricaţiunea petroleului există,

ministru al

domenilor,

un

regula-

ment care a stabilit starea de inflamabilitate în care
e
permis să se pună petroleul in consumaţiune. Acest
regulament a r&mas literă moartă, căci n'aveam mijloace al
pune în aplicaţiune; costa bani acest lucru Şi nu ne venea să cheltuim acestă sumă. Acum când punem agenţi
la fabrici in interes fiscal, aceiaşi agenţi sunt însărcinaţi
să verifice să nu iasă petroleul de cât în condiţiunile regulamentare şi, prin urmare, va fi şi o ameliorare igienică, căci sa constatat nu numai că sat produs o mulțime de incendii din causa inflamabilităţei prea mari a pe-

troleului, dar şi că fumul
rafinat

este mai

văt&mător.

pe care-l produce

petroleul r&i

D. Grigorescu mai dice: fabricanţii nu pot vinde la detailişti pe credit; de ce? Legea dă fabricanţilor un credit
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de trei luni, le dă dreptul nu numai
garanţie,

dar

le-a dat dreptul

să depună

să depună

titluri ca

şi ipoteci.

Prin urmare, vedeţi că se fac fabricanţilor de petroleii
toate înlesnirile ce se pot face. D. Grigorescu însă nu vrea
să se ia titlurile cu 20%/, sub curs. Dar tot aşa este şi la
spirt şi la zahăr, pentru ca să represinte suma care o
datoresce realmente. Nu pot să iau titlurile pe valoarea
lor nominală, fiind-că dacă nu plâtesci trebue să le vind
în comptul d-tale. Dar este un contribuabil. privilegiat a-

cela căruia îi fac credit pentru 3 luni de dile şi | primesc
a depune titluri ca garanţie sai a ipoteca fabrica. Am
introdus tocmai măsurile cari sunt la spirt şi zahăr. D-v.
voiţi poate să acordăm credit pentru 5 luni? Nu poate
Statul să aştepte 5—6 şi 9 luni pentru incasarea unui
imposit; un credit pentru 3 luni "l-am credut suficient.
Apoi dice d. Grigorescu, unui capitalist mare îi stă mai

la îndemână

să facă credit de cât unni capitalist mic. Aşa

este de când lumea, fiind-că capitalistul mare dispune de
“un capital mai mare. Dar aceasta nu are de a face cu impositul acesta, căci mijloacele respective, proporţiunea de
mijloace între uniişi alţi rămâne aceiași, şi nu se schimbă
nimic prin faptul că am înființat acest imposit.
Ne-a “mai spus d. Grigorescu că trebue să facem monopol asupra petroleului, asupra fabricaţiunei lui.
D-lor, monopolurile nu se sugerează, acestea le fac gu-

vernele când crede că trebue să le facă. Dacă mă întrebaţi pe mine,

dacă

ar fi bine

să se facă monopol

asu-

pra petroleului,
ei v'aşi răspunde că nu e bine. Petroleul,
d-lor, este la începutul lui în România, Am convingerea
că noi cu vremea vom
acela al cerealelor, dar
chipuim noi astădi. Deja
i”o proporţiune :mare.

1898,

18.000

de

avea un export, dacă nu egal cu
cu mult mai mare de cât ne înproducţiunea merge crescând înIn România sa produs în anul

vagoane,

şi în

anul 1899, sa produs

24.000 de vagoane; într'un an dar a crescut producţiunea
cu 6.000 de vagoane. Vedeţi dacă produdţiunea a crescut întrun an cu 6.000 de vagoane, ce viitor ne aşteaptă
în privinţa petroleului. Ori, d-lor, astăgdi şi mulţi ani
încă, nu se va putea întinde cu mult exploatarea de pe-

rolei
început

de

cât

având şi un debuşeii bun

exportul

nu

în ţară, căci la

se face cu mare câştig, căci nu

este

19i

uşor să deschidi piața
de

nord,

unde

Germaniei,

petroleul

rus

şi

piața Italiei, a ţărilor
american

îşi

are

re-

numele stabilit, de cât oferind petroleul român cu un preţ
mai mic. Va să dică, câştigul va fi mic la început. Am

insă convingerea că în 10—15 ani,—poate şi mai curân
d—
va fi aşa de bine stabilit renumele petroleului nostru
în

Europa, în cât afacerile interne vor fi un lucru neinsemnat, cantitatea de petroleii care se consumă în țară va fi
mai nimic în proporţie. Şi aci este ceva de dis: dacă nu

putem să sporim în ţară consumaţiunea petroleului
lampant, va trebui să sporim însă combustibilul de petrol
;

v& pot anunţa că aproape am îndouii numărul locom
otivelor cari ard petroleă în loc de cărbuni. Noi tindem

a înlocui, dacă se poate, combustibilul pe care nul avem
în ţară cu un combustibil pe care îl avem în țară, aceast
a
atât din punctul de vedere al balanței economice
cât şi
pentru a ne asigura pentru unele momente în cari
n'am

putea să ne procurăm din afară, cum ar
când Marea-Neagă ar fi inchisă.
|

fi de exemplu

lată dar, d-lor, care este viitorul petvoleului la noi.
A
vorbi astădi de monopol, ar fi a opri la începutul
des-

voltărei sale una din cele mai mari

bogății ale ţărei. De

aceea eii cred că e absolut de prisos a se vorbi
de monopol. Dar, dice d. Grigorescu, ajung particularii
să monopoliseze ei comerciul petroleului. D-lor, nici o-dată
în
România nu se va putea monopolisa comertiul de
petroleii. Se poate monopolisa lucruri al căror isvor
de producţiune e mic; de exemplu, am făcut fabrice de
zahăr,
cred că va trebui acum să impedicăm exerciţiul pe
viitoral

legei prin care se favorisează fabricaţiunea zahărului,
căci

fabricile existente pot satisface trebuinţele noastre
şi nimeni
nu sa gândit a înfiinţa o primă de export pentru
zahăr.

Când vom avea producţiunea egalăcu consumaţiunea,
sar putea ca toate fabricile de zahăr să fie de acord
și

să fie monopol.
Dar petrolul nu

se poate

nici '0-dată monopolisa. Când

cel mai întreprindător dintre financiari se va face stăpân
pe toate

isvoarele,

schelele şi fabricile actuale de petroleii,

se vor găsi alţii cari să deschidă alte isvoare şi
să înfiinţeze alte fabrice. E prea mare isvorul de petrol
. din
România, ca să se poată găsi cine-va ca să facă
un mo-

192 nopol;

mam

n'am

nici

teamă că

o

teamă

în

această

s'ar găsi cine-va să

privință,

monopolizese

precum

grâul

şi porumbul în ţara noastră. De aceea nu suntem pentru
monopol şi ne mulţumim cu o taxă mică. Cu aceasta am
răspuns la obiecţiunea d-lui Grigorescu şi din restul argu-

mentărei d-sale nu mai am la ce răspunde. Am răspuns
la toate, afară de ce condiţionăm petroleul de export;
aceasta e o cestiune de detalii, voiii răspunde dacă o va
ridica cine-va la discuţiunea pe articole, căci nu poate

intra în discuţiunea generală, şi nu aceasta schimbă întru
ceva faptul că înființăm o taxă de consumaţie, care ne

va da peste două

milioane. (Aplause).

INCĂ 13 MILIOANE?
[Sedința Senatului de la 25 Februari
e 1900]
O dată cu împrumutul do 175
de milioane

contractat de către guvernul
conservator, acosta a luat obligațiunea
să cumpere de la sindicat rente
în valoare
de 13 milioane ale emisiune

împrumutului de 180 milioane
contractat în 1893
do către guvernul liberal de
la același sindicat. Cu ocazia prese
ntărei în Cameră
a acestui proicct de lege, n'a
cerut nimeni cuvântul, afacerea
fiind destul de
cunoscută ; în Senat însă d. Gr.
Olănescu, ca junimist, a făuct între
bare guvernului dacă nu cum-va aceas
tă rescumpărare nu este vre-un
noii angajament,
o nouă umilință în faţa stră

inului ; la care d. Take Ionescu
răspunde :

Domnuilea Sena fozi,

La întrebarea d-lui Olânescu, răs
pund foarte limpede :
absolut nimic. Dar întreb şi eii
pe d. Olănescu: d-sa, care
se ocupă de finance, acum a afla
t despre acest angagiament al nostru de a lua cele 43
milioane ?
D. Gr. Olănescu : Ei acum am
aflat.
D. Tale Ionescu, ministru, de financ
e : Prietenii d-voastră
sciu mai de mult. Nu este acum
lângă d-voastră d. Th.
Rosetti, dar d-sa îmi: spunea eri
că ştia deja de trei luni
acest» lucru.
D. Gr. Olănescu : Ei n'am ştiut.

D. Tale Ionescu, ministru de financ
e: 'Toată lumea a
NI

ştiut.

D. Gr. Olămescu : Eii n'am vorbit
pentru cei-alți.
D. Take lonescu, ministru de fin
ance : Din momentul
ce spuneţi că n'aţi ştiut, de sigur
că n'aţă ştiut; de cât
ceea-ce pot să vă spun este că alții
, mai bine informaţi,
ai ştiut.
D-lor,

n'a

fost nici un

angagiament

post

erior.
Nu regulăm cestiunea celor 13
milioane pentru
ni se dea restul de imprumut.

ca să

Discursuri, 1V.
13
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Nam

D. Gr. Olănescu:

gis aceasta;

de la început.

cunoscut-o

am

dis

de finance : Această

D. Take lonescu, ministru

aţi

că

lege

face parte din îinvoielile de la început şi, cum am arătat
nu
în expunerea de motive, lucrul este foarte simplu şi
are nimic extra-ordinar într 'insul.
Noj ne-am imprumutat la 1898 ca să facem conver
cria
ani
Gherm
s
Menela
siunea. Ştiţi bine că repausatul

ticat, la

Mesagiului,

discuţiunea

că nu

sa

atunci

făcut

nu
conversiunea întreagă, şi afirma că la 1898 —de şi
—
ştii, pentru că nu eram în misterele deilor de la 189$,
sar fi putut face toată conversiunea.
Jată ce citesc:
«D-lor, conversiunea care putea să fie o operaţiune
bună şi folositoare, şi putea să reuşească dacă se opera
sunt
pe întreaga sumă, şi insist asupra acestui punct, şi
fi“de
rului
minist
oferit
în măsură să vă afirm că sa
şi
sumă,
ga
întrea
nance atunci să facă conversiune pe
condacă a refusat, a credut că face mai bine dacă face
facă
versiunea pe a patra parte, rămânând ca succesiv să
».
siunei
conver
restul
cu. un curs mai superior şi
Tată ce dicea M. Ghermani, dar ei personal nu ştii
aci,
absolut nimic de cât ceea ce am audii pe Ghermani

că sar fi putut la 1898

face intreaga conversiune.

In tot casul, lucru firesc este că atunci, când un Slat
să
se împrumută la 1898 cu câte-va deci de milioane,
are
oare-c
nu mai aibă nevoiesă se împrumute un număr

de ani, căci 180 milioane represintă ceva. Dacă facem 0
paralelă, împrumutul de 180 milioane ar represinta pentru

Francia 2 miliarde, 800 de milioane lei. Ei bine, cred
fiecă n'aţi prea audit ca Francia să se împrumute la
care 2 ani cu 2 miliarde, 800 de milioane lei!

După
anul

ce la 1898

trecut, după

ne-am împrumutat cu 180

_de a face un noii împrumut.
de bancheri acest imprumut,
ţiunea

că

mai

milioarie,

cum ştiţi cu toţii, ne-am găsit în nevoie

are

încă

în

Când am cerut sindicatului
sindicatul ne-a atras aten-

portofolii

13

milioane

lei,

parte în rentă română de 5%, parte în rentă de 40/,
dintre cari peste 9 milioane lei în rentă 409 amortisabilă, care "i rămăsese de la încheerea imprumutului din
1898.
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Pentru ce mai avea la 1899 aceast rentă? Pentru cuvintul foarte simplu, că sindicatul o luase cu 90,50%,
şi
voia

să o vindă

peste

această

cifră,

pentru

ca să câştige

ceva. Ce se intimplă însă? La 1899 n'a putut să o desfacă, şi aceasta din causă că la 1899 a venit în toată

Europa o așa stare financiară, însoţită de o stare
şi mai
rea în Homânia, în cât vindarea precipitată a
acestor
rente- ar fi exercitat o influență rea asupra cursului
rentelor române şi, prin urmare, asupra întregei noastr
e si“tuaţii financiare.
Și pentru că din această causă era grei să vindă
renta,
atunci sindicatul a gis: nu pot lua imprumutul
de 175

milioane până nu mă desfac de aceste 13 milioane lei rentă,
FĂ, atunci,

ce?

Să le vindă?

Dar ori-cine înţelege că dacă se vindeai

la Noembre,

în ajunul noului împrumut, aceste 13 milioane,
această
vindare era să se facă ast-fel în cât ar fi avut, după
cum

spuneam

adineanri,

o

influenţă

rea

asupra

financelor

noastre. Că sar fi făcut în condițiuni rele acesta
e lucru
netăgăduit. Și atunci, d-lor, intervine între noi
şi sindicat
o invoială, care avea avantagii pentru ambel
e părţi, ca
toate iînvoielile omenesci.

Am luat, ei, sindicat, renta de 409 cu 90,50%/,
vind cu 830/.
|

ţi-o

Prin urmare, o pierdere pentru sindicat de
o jumătate
milion numai pentru cele 9 milioane rentă
40/). La cele

4 milioane rentă 50%, nu ştii cât perde, pentru
că nu
ştii cursul cu care aii cumpărat. Deci, sindicatul
gice:
Imi iai asupra mea perderea de până acum, dar
dacă

se va mai intimpla să fie perdere şi de aci înaint
e, această
“perdere vreai să fie pe socoteala d-tale. Și
cum noi nu
eram

tocmai

rentă,

ne-am

“mai mult

în

stare,

în

acel

învoit cu sindicatul

de jumătate

de

moment,

doar

milion şi să

să

cumptrăm

ca el să nu piardă

vindă

aceste

13

milioane rente, pe cursul dilei, în comptul nostru
, şi să
împartă cu noi câştigul, dacă va fi câştig. Adaog
la aceasta

-Că invoiala, între noi şi sindicat, a fost făcută așa
ca vin-

darea aceasta să nu o facă, până la Decembre
1900. de
„cât pe cursurile de cumpărâtoare sai “V'as
upra acestor
cursuri. Numai noi dacă am vrea putem
să o vindem

până la Decembre

1900

sub cursul de cump&rătoare. Alt,
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.

fel până la Decembre 1900 sunt datori să o ţină în comptul

superior cursului

vindă pe un curs

nostru saii să o
cump&rătoare.

Eu în proiectul de

lege nu

fac de cât

un lucru,

de

cer

dreptul să cumpăr şi să vind, d-voastră ve adaog că
sunt stăpân până la Decembre, să vind cu pagubă dacă:
voiii simţi că aşteptând-o să am o pagubă mai mare,
sindicatul este dator însă să o ţină în comptul mei, să
nu o vindă de cât cu câştig, pe cursuri superioare. Invoiala aceasta a fost firească, este făcută de la început,
face parte integrantă din împrumut, nu este o învoială

care s'a făcut în urmă, fiind-că
siune relativă la opţiune.

sar

fi exercitat o pre-

Dacă mă întrebaţi, dacă mai este veri-o învoială care
să facă parte din acel imprumut? Declar că nu mai este
absolut nici una, nu este nică chiar 0 sugestiune.
Am cititîn diarele de aseară sub titlu: «robia economică» saii vindarea ţărei, căci este tot una, că a fost
vorba între noi şi sindicat de a modifica legislaţiunea
noastră. Nu este exact, nici nu a fost măcar convorbiri,
pe această temă, între noi şi sindicat, între noi şi nimeni
altul; dacă vom modifica legislaţiunea noastră, o vom

face când vom crede că este în interesul ţărei şi vom
lua răspunderea întreagă de ceea-ce facem; dar nu face

parte din veri-o învoială şi, prin urmare, vom avea absolta libertate şi noi şi d-voastră să facem ceea-ce credem în privinţa legislaţiunei noastre.

Am

audit că este vorba de modificarea art. 7 din Con-

stituţiune. Ştiţi istoria art. 7. Partidul cel-alt propusese
cu totul altă soluţiune; soluţiunea care sa dat art. 7
este datorită oposiţiunei conservatoare; ştiţi că sa pro-

rogat

Camera

pe

o lună

ca să

se înfrângă

conservatoare, s'a petrecut desbinări

oposiţiunea

în oposiţiune

şi totuşi

nu s'a reuşit la alt ceva de cât redacţiunea actuală. Puteți fi siguri că

nu.numai

dar
angagiamente,

nici con-

versaţiuni n'a fost pentru modificarea art. 7, dar nici
ma trecut prin capul cui-va să modifice art. 7. Aceasta
o declar absolut şi categoric.
lată ce aveam de răspuns la întrebarea

(Aplause).

d-lui

Olănescu.
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Camerei de la 30 Marlie 1900.

Răspunsul d-lui Take Ionescu ia obiccțianile
d-lui deputat P. P. Carp, care
corea respingerea proicetului pentru
că vine Ja timp inoportun și pentru
că
tinde la rcalizarea unui principiii po care
d-sa îl crede dăunător.

e
i:
Şi

Domnitoz

$:

Deputaţi,

Piind-că d. Carp s'a raportat la
aminti că pe când eram la guvern
mani a propus ideea următoare: să
funciare ca să creeze ele o ramură
judeţelor şi comunelor. Aceasta a

proiect. de lege

redactat

n'a

suvenirile mele, voii
în cel-alt rind, Gherdea dreptul creditelor
pentru imprumuturile
fost numai o ideie;

venit. La

această

ideie s'a

gândit Ghermani, mai cu seamă după votar
ea legei învăţămintuluAprimar, care prevedea zidiri de
localuri pentru
şcoală în sate, şi pe cari le punea in sarci
na județelor,
căci îşi dicea: Casa de depuneri neputând
împrumuta de
cât pe termene scurte de 15 ani,—pe atunc
i nu se mer-

sese încă la greşeala

de a se întinde

termenul

până

la

40 de ani—judetele nu vor putea plăti enor
ma anuitate
care le-ar veni la imprumuturi pe 15. ani.
Ideia a rămas
o ideie.
|
li, când am venit la guvern, aveam tocmai
ideia despre
care vorbi acum d. Carp ca să înfiinţez o
casă de bancă
particulară care să facă aceste imprumuturi,
am încereat
Şi D'am reuşit. Dar ceea-ce este ciudat, este
că ideia, de

a da aceste atribuţiuni Casei de depuneri, 'mi-a
fost dață
de d. Carp. Aceasta nu ar însemna nimie dacă
ideia ar

fi rea cum spune d-sa adi, dar totuşi este
interesant să
vă amintesc, că în şedinţa de la 20
Ianuarie „1900, cu
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adusă

ocasiunea

legei

«Prin

urmare,

că

cred

eă

acest

Carp

d. Petre

depuneri,

legea Casei de

disposiţiuni din
ne spunea:

unor

modificarea

pentru

de mine

ar

articol

mo-

trebui

«dificat in sensul următor, redacţia o veţi găs: uşor: adică
«în sensul de a da dreptul Casei de
«obligaţiuni asupra imprumuturilor ei,
«lungi, şi atunci aceste obligaţiuni vor
«Casa va putea fi ast-tel în posiţiune
«cererilor de restituire care se vor ivi

D-lor, când

depuneri. să emită
făcute pe termene
găsi plasament şi
de a da satisfacţie
întimplător.»

audit ideia d-lui Carp

am

"mi-am dis: de

a
ce să fiii un om încăpățânat şi să nu o adopt? Părere
de
ulară
mea era să aştept până voiil găsi o casă partic
bancă.
gras;

teren prea
ruieni.

D.

mele

Ideile

D. P. P. Carp:

de cât răsare, dar

numai
A

Take lonescu,

pe un

cad la d-voastră

ministru de finance:

cresc

şi bu-

Comparaţiunea

ba
poate să fie prea putin politicoasă, dar nu va schim
şi
Senat
la
t
jumuli
puțin
discuţiunea. leri am cam fost
mai
c
primes
ştiţi că am răspuns. De la d-voastră insă
mult de cât de la alţii şi nu mă supăr chiar daca este
vorba de buruiană. Pâminturile dacă sunt-grase sait slabe

se văd la recoltă. (Aplause prelungite).
D. P. P. Carp: Bă cred că am recoltat deja.
D. Take Ionescu, ministru de finance: De câte

ori

speranţa nu este cea mai bună dintre averi, mai

cu seamă

ideia d-lui Carp

se poate

când este şi veselie!
D-lor,

am

dis, ia să vedem:

realisa ? Şi nu este vorba atât de viitor, v& voii dovedi
e
cu cifre că judeţele şi comunele noastre sunt aproap

|

foarte .
indatorate pe cât se cuvine să fie, că la comune
împot
mai
se.
pţeşte
mică este marginea în care înţele
codar
puţin,
prumuta ; judeţele s'ai imprumutat mai
sează
munele sunt foarte îndatorate, şi pe noi nu ne intere

atât imprumuturile viitoare de făcut, cât ne interesează
actualele împrumuturi făcute pentr 0 cifră de 51 de
milioane şi cari s'a dovedit, acum în timpulde criză, că
intrec măsura pe care cuminte o poate admite Casa de
depuneri cu fondurile ei exigibile a vista,
Dar, d-lor, vă spuneam: că d. Carp mi-a propus această
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ideie şi atunci nu
modilicăm legea.

D.

P. P. Cup:

gaţiunile

aveam

Aci

ce le emitea

de cât să trecem

alături

ca să

este ilimitat şi ei limitam obli-

Casa

de depuneri.

D. Take Ionescu, ministru de finance : Şi atunci

am

dis si vedem dacă ideia “d-lui Carp este practică. Primul
punct insă, garanţia Statului de dat judeţelor și comunelor,

declar şi eii cn d. Carp că nu voiescsă o daă.
Mi-sa oferit vre'o 30 de milioane pentru asemenea
obligaţiuni, dar cu condiţiune să dâti garanţia Statului.

Am dis:
nu poţi;

refuz, şi nu este mare
dar nu numai că nu

merit să refuzi ceea-ce
o dati fiind-că nu pot,

dar nu am da'o în principii chiar dacă aşi [i liber s'o
daii, de oare-ce nu admit să acoper cu creditul Statului

creditul judeţelor şi comunelor, ci vreaii ca fie-care să
aibă creditul ce-l merită : Statul unul mai mate, comunele

bogate unul măricel și cele mai puțin bogate unul mai
mic. Găsesc că a fost o pacoste pentru financele noastre
că sai găsit comune cari sati împrumutat cu 4 şi 4/2 %.

Negreşi! că aceasta a fost o incuragiare
chibzuite.
Dar când d. Carp propunea ca Casa
emită obligaţiuni, evident că nici d-sa

creditul Statului să fie angajat.

D-sa este

tului. Așa dar,

lucrul

la cheltueli ne|
de depuneri să
nu înțelegea ca

mai

vechiti în

finance, şi d-sa ştie că una din condiţiunile noului imprumut este ca Statul în timp de cinci ani să nu se împrumute, nici să nu garanteze veri un imprumut al cui-va,
şi, prin urmare, nu putea d. Carp să propună emisiunea.
de obligaţiuni la Decembre dacă d-sa credea că prin emisiuni ale Casei de depuneri sar fi implicat garanţia Sta-

rămâne hotărit

acesta:

Casa

de

depuneri, pe -sumele ce i-se datoriză de județe și comune,

poale să emită obligaţiuni, fără

garanţia Statului în joc.

ca prin

aceasta, să. intre

O-dată acest punct lămurit, acesta mă interesează,
remâne cestiunea a duoa: era o limită dice d. Carp în
propunerea mea, care era limita resurselor Casei de depuneri, adică suma de 51 de milioane care este dată cu
împrumut județelor şi comunelor, nu este limită în legea

ce se propune. Așa să fie oare?
Cari sunt veniturile judeţelor și

comunelor

din

Ro-
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mânia,

ca să vedeţi

dacă

nu

mă

apropii

de

măsura

pe

care vrea să o luăm d. Carp?
Veniturile judeţelor şi comunelor,

afară

de Bucuresci,

care ştiţi că are un credit al s&ii special şi „poate să se
imprumute cu o dobindă mai mică de cât "i-ar putea da
aceustă nouă instituţiune, sunt de vre-o 36 milioane
şi cu Bucuresci aproape 50 milioane: 11 milioane sunt
veniturile județelor, 24 milioane veniturile
- comunelor
şi 144 milioane şi ceva venitul comunei Bucuresci, în
total vre-o 50 milioane. Ei disesem în proiect că nu
se pot împrumuta
de cât până la 6 anuitate de o

treime

din

venituri; comitetul delegaților

a modificat şi

a dis numai trei-deci la sută, și sunt gata să mai primesc și altă modilicare dacă face veri-o observaţiune d.
Carp, primesc cu plăcere să mai scad până la un sfert.
Ei, dacă luaţi sfertul la 35 de milioane, e opt milioane
şi ceva; anuitatea actuală a imprumuturilor e de aproape
cinci milioane, şi cum acum sunt împrumuturile foarte
eftine,

transformate

de peste

şease

aceste

milioane;

împrumuturi

ar

fi anuitatea

va să dică, am fi foarte aproape

de limita la care sa gândit d. Carp.
D. P. P. Carp: Atunci mai aveţi, în afară de imprumuturile actuale făcute de Casa de depuneri, facultatea
de a face noui împrumuturi peste o annitate de 2 milioane, adică veri-o 30 milioane, cu alte cuvinte, indouiţi

suma

pe care o are emisă Casa de depuneri.

D. Take

Ionescu,

ministru

voie să vă arăt imediat

munele

de finance:

Să 'mi daţi

de ce nu e exact. Judeţele

nu se împrumută

toate

până

şi co-

la limita extremă,

„mai ales judetele ştiţi cât de puțin sunt împrumutate.
Judeţele au 11 milioane venituri şi anuitatea care o plătesc

pentru imprumuturile

contractate e cam 'de un milion

şi jumătate. Vedeţi că judeţele nu se prea imping la împrumuturi, pe când comunele sunt aproape la limită, căci

venitul lor fiind de 24 milioane plătesc adi o anuitate de
3 milioane opt sute de mii de lei, care transtormată va
fi de veri-o 5 milioane, aproape sfertul la 24 milioane,
adică aproape limita.
Acum

credeţi

d-voastră

actuale "i a venit cuiva
imprumuturi

în

că mai

ales

minte

ca să

judeţelor şi comunelor ? Dar

în

împrejurările

dea

drumul

de loc.

la

Pentru
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ce?

Cu

cât s'ar emite

mai

multe

din

aceste

oblig

aţiuni,
cari cred că rămân mai mult pe picţele inter
ne, cu atât
ar scădea mai mult cursul lor şi cu atâtar
conveni mai

puțin judeţelor și comunelor să facă impr
umaături.
Ideia mea e ca până în August poate nici
să nu emitem
obligaţiuni. Aceste obligaţiuni trebue să
intre foarte încet
în circulaţiune până ce nu se vor căta
şi în străinătate.
Dar de ce am dorit să presint proiectul
de lege? care

vedeţi că este

resultatul unei munci aproape

comune

între

mine şi d. Carp, dacă primesce să fie
munca mea cât de
mică pe lângă a d-sale; dacă nu, primesc
să fie exclusiv
a mea. Incă o-dată declar, cum am spus
in Senat, cum

am spus și în comunicat în J/oniorul Ofici
al, n'am presinlat legea Casei de depuneri din „Ianuarie
ca să mă
imprumut eit indirect, atunci când nu pot
să o fac direct.
Nu,

nu, ci numai
plăţilor sale. Dar nu

ca Casa de depuneri
este lucru ciudat ca

de depuneri care a dat
silită să se imprumute

să facă faţă
această Casă

cu imprumut cu 41/%/, să fie
ea cu 7 şi cu 8 6/0, ca să plă-

tească restituivile cari i-se cer? Oare
este drept ca acei
cari s'aii împrumutat să beneficieze de
o dobindă mică,
şi

nu este firesc ca

de nouile imprejurări să sufere şi ei?

Veţi dice că nu vor voi să
comunele. De ce nu? Vor vrea,
muturi sunt pe termene scurte,
este mică, dar suma de plătit
urmare, județele şi comunele vor

convertească judeţele şi
pentru că multe împruin cât de şi dobinda
pe an este mare. Prin
găsi interes ca să pre-

lungească termenul şi Casa de depuneri va
găsi interes ca
să poată cât mai curând să scape de imprumut
urile făcute.
Dar, d-lor, nu puteam să decid lucrul
acesta, ca pentru
tot-d'a-una, și în nici un cas, să nu
se mai împrumute

județele şi comunele.
la sută de care vam
Am

Avem însă
vorbit,

garanţia

limitei de 25

profitat de ocasiune să aduc încă două îmbu
nătăţiri

la Casa de depuneri:

cea d'intâiă îmbunătăţire este

consecinţa “legei pe care ați votat-o d-voastră
după propu„Derea mea, legea aceea prin care nu
se mai permite să
se facă împrumuturi la judeţe şi la comu
ne de cât când
Casa de depuneri va avea jumătate din depun
erile ce i-se
fac libere, ceea-ce n'ar fi nici peste 10
ani. Acum că
am
găsit

alt

sistem

pentru

imprumuturile

pe

termene
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lungi, a trebuit să mă gândesc că mai sunt împrumuturi
cari le pot tace judetele şi comunele pe termene scurte,
acelea in cari se dă cu o mână şi se incasează cu alta,

şi a trebuit să
muturi.

fac

ceva

şi pentru

acest

fel de

impru-

O altă inovaţiune este că am hotărit ca din beneficiul
Casei de depuneri care se realisează în fie-care an, și
care se face venit la Stat, Statul să renunţe la jumătate

şi cu acea jumătate să inceapă să se formeze un fond de
reservă
fie

Stat

în

unde-va

Ei

de depuneri.

al Casei

o sumă de

de sigur, va îngreuna
Ja venituri de 800.000

să

cred,

că este

bine

în

reservă,

aceasta,

bani

budgetul anului viitor cu o lipsă
lei, dar cum vă spuneam mă aş-

tepi la nevoi de 10.000.000 pentru budgetul anului viitor.

Şi oricât de pămint pe care cresce buruiene ar fi acesta,
eii cred, că cele 10.000.000 vor figura în proiectul de
budget pe anul viitor, fie că voii fi aici, fie că va fi un
altul, Jueru la care d. Carp ştie bine că nu ţin de loc.
Dar, d-lor, o-dată cu această împrejurare,

Am altă destinaţiune pentru d-ta. (Ha-

D. P. P. Carp:
ritate).

D.

Take lonescu,

ministru de finance : D-le

general, când se dă destinaţiune ființelor
trebue şi consimţimintul lor. (Aplause).

D. B. ȘI. Delavrancea:

chiar,

știm

d-lor,

am

altora,

când

ești

nimeni

nu

şi

Dar

şi Dum-

că la creştini este figurat în

trei per-

de finance:

ministru

D. Take Ionescu,
nedei

mai

Afară de o ipotesă,

Dumnedei. Atunci dai destinaţiune
poate să'ți dea veri-una.

Carp,

însufleţite,

soane.
Dar,

mai

făcut un

lucru:

în acest proiect de

lege am pus măsuri serioase ca să se poată incasa creanţele Casei de depuneri. D-voastră ştiţi că până acum Casa
putea sechestra

de depuneri

nelor,

veniturile judeţelor

nu le putea incasa. Nu

dur

numai

şi comu-

că "i-am dat

dreptul de a putea incasa, dar am pus şi o măsură foarte
aspră: am dat dreptul de a le lua administraţia, la cas

de nevoie,

când

un judeţ sait veri-o comună

sar

arăta

recalcitrantă.

Ei cred, d-lor deputaţi, fără a'mi face mare ilusiune,
şi fără a mă aştepta la o repede desvoltare a acestor obli-
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gațiuni, eii cred, că proiectul de lege inspirat, cum vedeţi,
nu de la mine, căci eii preferam alt-ceva, este chemat
să aducă oare-cari foloase. Dacă însă ași reuşi în cursul
verei să găsesc o instituţiune particulară, care să facă
lucrul acesta, voiit renunța cu plăcere la instituțiunea
creată acum, şi o voiii trece la o instituțiune particuiară.
Eii prefer ca asemenea instituțiuni să fie date particularilor, cum- am spus de navigaţiunea fluvială, pe care aşi
preferi să o duit unei companii naţionale, bine-ințeles, căreia Ja rigoare să'i dai chiar o subvenţiune. Acelaşi lucru
l-am spus cu ocasiunea legei pentru construirea căilor
ferate de interes particular. Declar şi acum că, pretutindeni, ori unde aşi putea să am o instituţiune particulară,

ași prefera-o

chiar

cu sacrificii bănesc

instituţiunilor de

“Stat. Mâine, de exemplu, dacă cine-va ar vrea să ia creditul agricol ca instituţiune particulară, dacă ar putea să

facă acest lucru

cesita

cheltueli

o bancă

prea

particulară, și dacă

mari,

i-aşi da creditul

cu oare-care sacrificii şi pagubă;
„place

Statul

nici

acţionar, nici

nu ar neagricol chiar

căci încă o-dată, nu'mi

participant

la afaceri

de

particularii

pe

bună ca cea de astădi, şi cu aceasta încheiii pentru
vintul că o-dată ce Casa de depuneri a făcut greşala
împrumute pe județe şi comune cu 50 milioane pe
mene lungi, este un echilibru prea nestabil, această
torie a Casei de depuneri, care are de luat în 40 de

cusă
terdaani

comerciă,
şi vreau

nici Statul navigator şi împrumutător de bani,

ca Statul să'şi facă

treaba

lui şi

a lor. Chiar dacă nu voiii reuşi, situaţiunea are să fie mai

şi care are de plătit la di, şi nu ași vrea

incă

o-dată

găsit-o acum

Casa

de depuneri

să mai găsesc

în încurcătura

câte-va luni. (Aplause).

în care

am

LEGEA CREDITULUI JUDEȚEAN ȘI COMUNAL LA SENAT
Sedința de la 3 Aprilie 1900.
Cu ocasia discuţiunct în Sonat a proio
ctului de lege pentru instituirea creditulut judeţean şi comunal arată că : Casa,
de depuneri administrând creditul e
0 gâran

ţio mai mare.
Răspunde apol d-lui A. Carp că n'aro
nevoie de capital ;) că a avut intențiune
a
de a creia Casei de depuneri un fond
de veservă, renunțând la câştigul Statu
lui,
Explică în fine

şi d-lui T. Rosetti

1) De cea porimis

Cascr de depunori să-și
pună fondurile în obligaţiuni și 2)
dovedosca că judeţele și comunele vor
veni la
conversiune la Casa de dopuneri chiar
«așa scumpă» fiind dobinda împrumutur
ilor.

Domnitor

D. Anton

nu voii face

Carp

acum

*

Se natezi,

a dis

în substanţă,

o lungă

expunere,

înțelegeţi

că

bine

că

d-su nu ar fi

în contra legei dacă ar fi bine lămurit
că intre Casa de
depuneri şi creditul județean şi comunal
nu e nici o confusiune ca răspundere. Voii arâta că teme
rea d-lui Anton

Carp, că poate fi obligat Statul prin aceste
obligaţiuni, nu
poate să fie născută de cât din causa
unei confusiuni

între

creditul judeţean

şi

comunal

şi

între

restu

l Casei
de depuneri.
o
|
Să se liniştească d-sa; de sigur nu tocmai
atunci când
vrem să scăpăm Casa de depuneri de oblig
aţinniie sale,
0 vom încărca cu alte obligaţiuni; nici in
gând n'am
avut ca să se oblige Casa de depuneri cu celealte fonduri
ale ei. In toată legea veţi vedea lucrul acesta
foarte limpede şi foarte clar.
La art. 4:
«Fondurile ei se vor păstra şi mănui conf
orm legei
«de faţă, fără a se amesteca cu ale Casei
de depuneri şi
«consemnaţiuni, sai cu ale Casei de economie
.»
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La art. 12:
«Casa de depuneri

«momie

şi

şt

consemnaţiuni

pot plasa fondurile lor disponibile în

«de credit judeţean şi comunal.»
«Ele pot asemenea avansa acestei
«va avea trebuință, etc.»

Case

de

Casa

eco-

obligaţiuni

sumele

de cari

«Nici Casa de depuneri şi consemnaţiuni, nici Casa de
«economie, nu vor putea lua cu imprumut din fondurile
«Casei

de credit judeţean

şi comunal.»

Tot aşa la art. 9, alin. final:

«De acest privilegii se bucură şi Casa de depuneri şi
sait pe
«consemnatiuni pentru împrumuturile contractate.
«cari le va contracta în temeiul art. 7, lit. b din legea
«sa organică. Privilegiul săi va veni după al creditului
«judeţean şi comunal.»
Va să dică, vedeţi că, din o serie de dispositiuni, reiese
“absoluta deosebire de fiinţă jaridică, absoluta deosebire
de Casă, şi prin urmare, absoluta deosebire de răspundere.
Ce este însă drept în critica d-lui Anton Carp ? ste
că art. 3 şi art. 9 ar fitrebuit redactate alt-fel, şi anume:
La art. 3 nu trebuia să se pue numai titlu general

Casa de depuneri, la emiterea de obligaţiuni, ci trebuia

precisat creditul judeţean şi comunal.
La art. 9, unde este vorba de privilegiul de a urmări
veniturile debitorilor cu ajutorul legei de urmăriri, în
loc de a se dice Casa de depuneri şi economie, era mai
bine să se dică: sumele datorite creditului judeţean ŞI Comunal. De asemenea în alin. 5 al acestui articol.

Pentru ce nu sa pus aşa in lege? Și pentru ce nedo-

mirire nu poate fi? Nu din titulatură ese lucrul, ci din
- articolele constitutive cari spun: administraţiunea deosepită, fonduri deosebite, unul se poate împrumuta de la

nu se poate

altul, cel-alt
privilegii

unul

împrumuţa;

trece inaintea

celui-alt.

când

e vorba

Fiind-că

de

însă am

hotărit ca creditul judeţean să fie administrat de Casa de

depuneri, sa credut, la redacţiunea legei, că, punând în
titulatură Casa de depuneri, se înţelegea ca administratoare a creditului judeţean. Dar când văd pe d. Carp că
are nedomiriri, socotesc că trebue să lămurim mai bine.
Voii propune la diferite articole modificări, şi am rugat

la Cameră

pe colegii mei

de acolo,

să aştepte

proiectul
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de lege modificat.

Modificările vedeţi

loc legea, ci e cestiunea
în două articole.

D. Em.
D. Tale
D. Em.
D. Tahe

de câte-va

că nu
cuvinte

schimbă de
de

schimbat

Porumbaru :.0 schimbă binişor.
Jonescu, ministru de finance: De loc.
Porumbaru : Citiţi expunerea de motive.
Ionescu, ministru de finance : Nu cred că veţi

şti mai bine de cât mine ceea-ce am pus în lege.
In expunerea de motive am spus un singur lucru,
că
Casa de depuneri adrministrând acest credit, eviden
t că
aceasta oferă o garanţie mai mare de cât dacă
am fi însărcinat pe ali cine-va.

Dar capitalul?

M&

intreabă

d. Carp.

N'are nevoie de

căutat nişte isvoare pentru care s'aă. cheltuit, ni se spune,

vre-o

70.000

lei; a fost un

isvor de cheltueli, dar isvoare

de apă nu sai găsit la Giurgii. (Ilaritate).

O voce: Cu Dunărea la nas.

D. Tahe Ionescu, ministru de finance: Nu putea cheltui
70.000 lei ca să caute Dunărea, dar pentru isvoare
s'a

putut.

D. Ilariu Isvoranu: Se vede că nu

E

a fost Hallier. ca

să le facă proiectul.
|
D. Take Ionescu, ministru de finamce :

Vedeţi

că de

la Severin ne vine lumina de rindul acesta. (Ilarit
ate).
Dar cele-alte cu tot anul r&ă ai venit aproape.
la di,
căci câştiurile cele mai întârziate sunt din Decem
bre.
Vedeţi dar că nu este nevoie de capital, căci se
plătesce
regulat. Pe lângă aceasta am mai pus 10/, la capita
lurile
imprumutate pentru fondul de reservă. Dar d.
Carp întreâbă dacă ajunge. Se înțelege că ajunge, căci
astă-di
județele şi comunele sunt imprumutate vre-o 50
milioane;

toate cheltuelile nu vor fi mai mult de 100 mii
pe an,
va să dică va resulta ca fond de reservă pe an
vre-o
400

mii lei.

D. Anton Carp: Dar schimbul pentru străinătate?

D.

Tale Ionescu, ministru de finance : D-le

Carp, în-

a

capital, şi iată pentru. ce. Chiar anul acesta, cât e de
r&i,intârdierile judeţelor şi comunelor d'ași plăti anuită
ţiie la
Casa de depuneri n'aveţi ideie ce puţine sunt. Giurgi
i
stă del mai r&i, a fost se vede foarte bine administrat
în
anii din urmă; mai este daior peste 120.000
lei, căci a
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țelegeţi bine că în anul acesta suntem într'un cas excepţional; credeţi d-voastră că această situaţiune poate con-

tinua aşa ? Atunci

va fi ceva

bolnav

în

tot

organismul

nostru monetar, şi la Banca Naţională şi pretutindeni;
nu este cestiunea numai de Casa de depuneri.

Dar am mai făcut ceva în lege şi nu este de cât primul
pas; ne-am dis că Casa de depuneri nu are nici un fond
de reservă, şi este foarte răi, şi de aceia am renunțat
la jumătate câştigul Statului în folosul creărei unui fond
de reservă al Casei de depuneri, şi intenţiunea mea este

— sai dacă nu ei, pentru cine 'mi va succede — ca după
un an saii doui, să se renunţe la tot câștigul Casei de
depuneri, şi să se facă un fond de reservă de care avem
atâta nevoie in ţara aceasta, pentru ca la o nevoie să

avem unde recurge pentru a găsi 10— 15 milioane. Deci
dacă câte o-dată acest credit judeţean şi comunal va fi
strimtorat, se va putea şi el imprumuta la Casa de depuneri.
Cât despre

o pagubă

căci judeţele şi

definitivă,

comunele

nu

nu

se pot

se poate

intimpla,

împrumuta

de

cât

până la a patra parte din veniturile lor. Ce desastru vă
putei, închipui pentru judeţ sai comună ca să nu mai
poată plăti a patra parte din venituri ca anuităţi, când
“Statul a ajuns la mai mult de cât a treia parte? Și incă
sar putea dice, că n'ar fi o administraţie sănătoasă aceea
care ar ajunge la acest maxim. Va să dică de desastru

nu ne putem

teme;

la cas de strimtoare

la Casa de depuneri,

de

această sarcină

fi şi acest fond de
creăm cu 800.000

budgetul

care va avea

se poate adresa

resurse când

a judeţelor şi comunelor,
reservă pe care acum
lei pe an, dar peste

va scăpa

plus

că va

la începutiil
2, 3 ani, când

va fi mai ușor de făcut, se va găsi cine-va poate

care să îndrăsnească să facă ca Statul să renunţe la tot
acest câştig şi să'l treacă tot la fondul de reservă al Casei

de depuneri,
Cred

că am

adică cel puţin 1.600.000 lei pe fie-care an.
răspuns la obiecţiunea

făcută

de d. Carp.

Ei am convingerea că legea e un incontestabil progres"
asupra

situaţiunei

actuale.

Aşi fi preferit o bancă privată; în toate lucrurile prefer
băncile private ; acolo nu cam sunt de acord cu d-voastră.
D-voastră vreţi ca să ne vedeţi acţionar, cu corăbii. pe

i
:
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mare, și atâtea altele.

Mie nu'mi place să fac
cu Statul
0 meserie care ar putea
să o facă alţii. Nu am
găsit încă
acea bancă privată care
să facă acest lucru, şi am
credut
că nu pot să mat las Casa
de depuneri in starea
in care
e astădi, căci ştiţi foarte
bine că a trebuit să se
împrumute ca să poată restitui
depunerile la di, ceea-ce
e datoare
să. facă o Casă de depuneri.

Ţin să fac o declaraţiune.
Imi spunea adi un prieten:
un deputat te lăuda ierj
la Cameră, că mare meşteşug
găsit să acoperi deficitul,
Se imprumută Casa de depuneri,ai
emite obligaţiuni Casa de
depuneri,
li bine, nu este exact. Absolut şi ast-fel găsesci parale.
nici o centimă nu am
- dreptul să mă imprumut
la
Casa de depuneri, şi nu
face ast-fel de imprum
voit
ut chiar dacă Casa
de depuneri
va putea să emită obliga
ţiuni. Acei bani vor
fi ai Casei
de depuneri, va trece
la fondul de reservă, va
merge la
destinaţia lor, se vor cum
păra titluri cu ei, se
vor
da cu
imprumut la particulari;
dar nu va avea să aco
pere nevoile Statului, fiind-că "mi
-am luat angajamentul
să nu o
fac, şi nu ar fi cinstit
să o fac.
NOTĂ.

In urma acestut

unele observațiuni Ja care discurs d-l Senator Th. Rosotti luâna cuvântul
d-l Take Ioncsea, ministru
face:
modul următor :
de finance, răspunde în
.

D-lor senatori, voii tEs
punde la cele două observ
ale d-lui 'T. Rosetti,
ațiuni
|
|
|
In cea d'intâiă d-sa ne
dice: de ce permiteţi
depuneri ca să Și pună
Casei de
fonduri de ale ei in
asemenea
obligaţiuni ?
lată de ce, d-le Rosetti:
ca să operăm conversiu
ințelegeţi bine, că va tre
nea
bui să deschidem un ter
g însemnat
pentru aceste obligaţiu
ni înc

că voii găsi

mai lesne

ă de la inceput, și
evident
să plasez obligațiunile
creditului

județean şi comunul dac
ă voiă putea
adică Casa de depuneri,
la aceasta.
Veţ
i

să, particip şi eii,
Ă
|

dice, care să fie atunce
a avanlagiul ? Este un
avantagiii : Casa de dep
mare
uneri şi consemnaţiuni
are astădi
imobilisate 50 de milioa
ne la

judeţe şi comune, făr
sibilitatea de a se deg
ă poagia la un moment dat
. Dacă dinsa
participă cu o sumă
mult mai puţin insemn
ată la cumpărarea de noui obliga
ţiuni, atunci nu nu
mai că scapă
de o parte din creanța
aceast
Discursuri IV,

a

grea,

dar

are şi pentru
14
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t
vest o creanță mult mai mobilă pe care la un momen
dat poate să o lombardeze, saii să o vindă, cu care
poate să'şi procure mijloace; pe când astădi, creanţele pe
cari le are în contra județelor, în

contra

comunelor, nu'i

ai
pot procura acele mijloace.
scumpă
aşa
fiind
:
ti
ME întreabă d. Roset

dobinda

îm-

vor veni
prumuturilor cu viitoarele obligaţiuni, credeţi că
judeţul şi comuna la conversiune?

Vor veni și, nu fiind că'i vom obliga, vor veni fiind-că este

lor
interesul lor: cele mai multe împrumuturi ale județe
din
şi
,
scurte
ne
terme
pe
re
și comunelor sunt din ferici

această causă cu o anuitate de 10 până la 12 la sută;
şi
aşa că le va conveni să facă conversiunea, căci de
puţin
dobinda va fi scumpă, dar tot vor plăti anual mai
de cât astâdi.
Cine însă nu

vor converti?

Cei cari

au avut

norocul

de a se împrumuta cu &!1/, până la 5%, pe 30 de ani,
împrumut absurd, cu desăvirşire nepotrivit cu creditul

veni;
Jor, cu starea bănească a României, aceştia nu vor
mide
50
cele
toate
de
de aceea nici eii nu contez .că
lioane se va degagia. Casa de depuneri.
va fi
Dar dacă se va degagia numai de o parte, încă
mare
bine. Sunt primari cari 'mi-ait spus că vor face cu
desa
de
fi
va
mea
munca
plăcere conversiunea, şi toată

chide un târg pentru aceste obligaţiuni.
Să nu se facă însă confusiune: nu' vreaii ca Statul să
garanteze aceste obligaţiuni.
N
!

MODIFICAREA

CODULUI

DE COMERCIYU

Ședinfa Senatului de la 4 Mar
tie 1900.
Cu ocasia proectului pontru
modificarea unor articole
din codul cor Dercial, d.
Take Ionescu arată că ne-am
obișnuit a dispune de capitaluri
străine și că vom
avea tot-d'a-una nevoie de ele:
; că trebucse întrebuințate
toate modurile posibile
pontru a face 'să intre în
țară capitalurile străine ;
trobue să avem în codul
comercial dispoziţiuni cari
să asigure po străinul
administra bine ; nu trebue
să existe într'o lege dis
administrațiune al unei
societăți, aceasta
totuși în proiectul de
față s'a menţinut
dispoziţiunea ca o treime să fie
Româ nf și dispozițiunea prin
care în societăţile
cari ar cumpăra imobile rura
le, majoritatea administrato
rilor să fie Români.
Arată pentru ce a pus în
lege ca administratorii abse
nți să poată fi reprezentaţi prin delegaţiunea dată
administratorilor presenți ote,
Răspungând d-lui A. Carp
arată pentru co se dă dre
ptul societăţilor să-şi
răscumpere acţiunile ; pent
ru ce a înființat necesitatea
cauţ
iunilor la unele societăți streine ; pentru ce a luat
guvernului dreptul de
a ridica autorizația
„ dată de el unci societăţi
streine, dând justiției acest
drept.

In urma acestui discurs, Sena
tul votează luarea în consider:

Domnitoz
Necontestat

ale,

Senatozi,

că, dacă

cine-va

ar

fi fost întrebat, nu mai
departe de cât acum duoi
ani, cum se va putea face
reforma codului comercial,
în privinţa societăţilor, şi dacă
ar fi fost de asemenea int
rebat cum se va discuta în
Parlament. o asetnenea reform
ă, n'ar fi ghicit ceea-ce se
întîmplă adi, n'ar fi ghicit
tonul absolut calm, aşi putea
dice chiar inofensiv, cu car
e se discută astădi reform
a
codului comercial.
Care

este, d-lor, pricina aceste

i schimbări de situațiuni,
care este. pricina acestei
imposibilităţi, ca acum cât
-va
timp să se fi putut ghici
situațiunea de astădi? Este
că

22
ne-a

Faptele vai

venit învăţătură.

însărcinat să dea drep-

tate acelor cari aveaii prevedere şi, prin urmare, să stân-

jinească prejudecățile acelora cari eraii lipsiţă de prevederi;
faptele ai venit să ne desvăluiască situaţiunea noastră
economică. Departe de mine de a crede că situaţiunea
noastră economică este în sine rea, dar că este nechibzuit

alcătuită, cred că e de datoria
că este adânca mea convingere.
de rea,

atras

ne-a

anul acesta,

din

Şi experienţa

mea

să o spun, pentru
|

o recoltă

probleme

acestei

asupra

atenţiunea

extra-ordinar
pune
şi la
prin
până

cea mai mare problemă din câte se
economice,
tutulor oamenilor cari se ocupă de viitorul ţărei,
care acel care va răspunde, nu prin propuneri, dar
aducerea lor la îndeplinire, prin insistarea în ele

în diua în care îşi vor da roadele, va face cel maj mare
serviciu

care

se poate

face României

moderne.

Care este problema?

lată o ţară care,
nuit

de

18

ani

să

bine sait răi, puţin importă, “a obici-

introducă,

în

fie-care

an,

în

viaţa

ei

economică, o medie de 45 până la 50 de milioane bani
străini. "I-a introdus pe cale de imprumuturi, și “i-a intrebuințat în cea mai mare parte bine, pențru că i-a
întrebuințat în lucrări cari, dacă astădi nu plătesc, în
sensul strict al cuvintului, sporesc însă bogăţia generală

şi nu putem să ne dăm seamă cât plătesc în realitate.
Sa făcut această deprindere a noastră, ne-am constituit

pe basa acestor milioane toţi, şi Statul şi particularii ;
fie-care din noi, în budgetul nostru, Stat, judeţe, comune,

negustori, agricultori, profesiuni ne-am

deprins cu aceste

găduit este şi faptul că acest fenomen,

din viața noastră

milioane libere; nu este unul dintre noi în al cărui
budget, sub o formă sai alta, să nu fi intrat într'o părțicică cât de mică măcar, din aceste 50 milioane, cari in
mod regulat, ca o ploaie cerească, aii -cădut asupra vieței
noastre economice.
Acesta este un fapt netăgăduit; însă tot aşa de netă-

reală, are nesfârşite urmări, nesfirşite consecințe
|
întregei noastre vieţi economice.

asupra

Fi bine, astădi a încetat această partidă a vieţei noastre

economice, şi era

evident

este un adevăr economic

că ea trebuia să înceteze. Acesta

care nu se poate tăgădui.

Este
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cu neputinţă ca Statul român
să continue a se împrumuta
in fie-care an cu 40 sau 50
milioane, chiar dacă ar inirebuința acei bani în cele
mai extra-ordinar de utile
creaţiani. Nu e cu putinţă acea
sta, și nu e cu putinţă,
nu atât din punctul de vedere
a] imposibilităței noastre
de a plăti, cât din causă că
nu am mai găsi unde să ne
imprumutămn. 'Trebue dar să
ne oprim la marginile la
care, in mod înțelept, trebue
să se ridice datoria regatului român.
Ce se întâmplă, însă, dacă
încetează acest fenomen
economic ? Ce se va intâmpla
în acest organism obicinuit
să crească regulat de 13 ani,
viața aproape a unei generațiuni?

Uredeţi, d-vo

astră, că e posibil de a Ina din
cireulațianea unei țări 50 de milioa
ne pe an, fără să se producă o anemie în organismul
economic al acelei țări ?
“Nu se poat
unei

e face fără primejdie aceasta în
organismul

țări, după

cum nu

se poate face

fără pericol o lăsare
de sânge mare şi continuă în org
anismul unui om. oră-cât
de sanguin ar fi acel. om. Ştiţi
că medici de altă-dată,
medicii lui Molitre, cei cari lăsa
ii sânge prea des oamenilo
r ori-cât

de sanguini,

ai

meritat

relui comic francez prin râul pe
rociţilor cari le cădeaii în mână.

toate glumele

ma-

care "l-ai făcut neno-

Ştiţi toţi vorba: operaţia a r&uş
it, dar bolnavul a murit,
Pentru ce? Din punctul de ved
ere chirurgical operaţia
a r&uşii, îndată ce chirurgul

a extras partea bolnavă.
Dar când ceea-ce s'a extras fără
să se turbure cu totul
circulația în
organism, bolnavul moare din
neputința. d'a
la noua stare de lucruri. Ştiti,
de exemplu, că
pulmonară ar înceta de a fi

se adapta

ftisia
un flagel, dacă sar
putea extrage un plămân întreg.
Ca operaţie lucrul este
posibil, turburarea produsă în org
anism este prea mare
3
este mortală!
Ei bine, după cum un individ căru
ia i sar face prea
dese lăsări de
această

sânge,

anemie

este

cade

lăsată

într'o anemie generală

în voie,

de

la anemie

şi dacă

trece în

cachexie şi din cachexie resultă
moartea, care e moartea
cea mai păcătoasă, tot acelaşi lucr
u se petrece Şi în viaţa
economică
ia în mod

a unei ţări.

regulat sume

Când

prea

în fie-care an unei ţări i se
mari,

țara aceea

e în pri-
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mejdie de a ajunge în anemia şi trebuesc luate grabnice
măsuri de îndreptare.
Acestei împrejurări se datoreşte liniştea şi modul înţe-

proiect

Acest

după

lege,

de

parte

face

vedeţi,

cum

să în-

trebue

cuvint,

cu drept

că

lege, pentru

lept cu care se discută acest proiect de
“această stare de lucruri,
grijească pe toţi.

dintr'o serie de me&suri care să remedieze in parte greutatea economică, care evident se va produce prin pierderea unui fond de 50 milioane pe an în viaţa econo-

mică a României.
Căci, d-lor, nu sunt de cât dou& mijloace, numai două,
de a crea un influx de capital pe care nul ai.
Este. mijlocul împrumuturilor. Pe acesta "l-am întrebuinţat ani intregi.
Cu aceste împrumuturi

trebu-

că am făcut

numai

nu

rile obicinuite ale Statului, cum sunt forurile împrejurul

- Bucureștilor,
Statul,în

Jioane dockuri.
Nici construcțiunea,
intră

in ocupaţiunea.

obicinuită

cu

20

mi-

|
de: dockuri

exploatarea

nici

nimic

de

făcut

Stat, am

sa ca

n'aui

cari

făcut treburi

am

dar

organisarea

Am

de Stat.

nu

servi-

făcut

ciul de navigaţie.
E
afară de serviciul beln'are,
ţară
Este ştiut că nici o
gian, Ostenda-Duvru, navigaţiune de Stat, şi că navigaţiunea nu intră în ocupaţiunea obicinuită de Stat.
urmare,

Prin

pentru

nevoi

le aveam

dar

şi știți de ce nu le aveam,

sub această formă:

Statul sa

străine şi le-a intrebuinţat

noi nu
adresat

ne-am

imprumutat

în aceste

nevoi

cu

Stat,

de

nu

economice,

ne-am adresat tot la capitalurile străine, fiind-că

capitaturi

economice.

Acum, când Statul nu se mai poate împrumuta într'una,

pentru

inalte consideraţiuni

de înţelepciune,

este

evident

că, la nevoie, la aceleaşi capitaluri străine trebue să facem
apel, dar sub altă formă.
|
care o ţară se poate
sub
doua,
a
forma
Ce formă? Sub
introduce econopoate
bucura de economiile altei ţări,
miile străine pentru a face să fructifice avuţiile ei.
O ţară

mult

mai

bogată,

mult

mai

puternică

de

cât

noi, a intrat deja pe această cale sub conducerea unui
genial om de finance, a d-lui Witte, care împreună

!

cu Gladstone
mari
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şi Miquel sunt

ale vremei.

Știţi că d. Witte

figurile financiare cele mai

a pus Rusia într?o

posiţiune

econo-

mică superioară, că sute de societăţi se fondează în
Rusia
cu capitaluri belgiane, francese, germane, şi
că este in
Rusia o creștere economică care uimeşte şi
ale cărei

roade le vom vedea peste

10—45 ani, şi care vor schimba

pur agricolă, producând

materiile prime,

mult din concepţiunea Europei asupra acestui mare
imperii.
D. Witte "i-a dis: ori te mulţumeşti a r&mânea
o țară

iar

prefacerea,

lor o laşi străinătăței, ori treci la un stadii mai civilis
at,
in care nu mă mulţumesc mumai cu producerea
materiilor prime, dar voii ca să mă bucur eii de costul
transformărei acestei materii prime, şi cum n'am capita
l mă
adresez la alte capitaluri şi incepând cu capitalurile
străine
voiii ajunge şi la capitalurile naționale.
La noi am avut greutăţi în această “privinţă. D.
Carp,
dice că cea d'ântâiii greutate pentru stabilirea unui
mai
mare influx de capitaluri, vine din causa nestab
ilităţei
guvernamentale, nu în sensul persoanelor, care nu
interesează străivătatea, ci din punctul de vedere al
legisla-

țiunei economice.
|
Se inşeală d. Carp; aproape nu cunosc nici o legiuire

economică care să fi fost schimbată prin schimbăril
e de
partid ; sa făcut o incercare 'de d-voastre cu legea
minelor. Ati refusat să aplicaţi legea minelor trei
ani şi
jumătate; care a fosi însă pedeapsa, fatală unor
asemenea
incercări rele?
După ce trei ani aţi stat la guvern, fără să îndrăs
niţi
să moditicaţi legea minelor şi vaţi mulţumit să
faceţi ca

copii răutăcioşi cari, dacă îi ocărâşti nu vor să mănânce,

cregând că faptul,
pentru părinţi, iar

vaţi- pus

că ei rămân flămândi, este pedeapsă
nu supărare pentru dânşii; după ce

înh”un colţ cu

capul la perete,

şi aţi plâns 3

ani de dile, pe urmă v'ați intors, şi din copii aţi
voit să
deveniți bărbaţi, şi aţi făcut un proiect de lege
de moâificare, şi nu aţi r&uşit! Şi astădi se aplică legea minel
or,

și spre marea dovadăa stabilităţei economice şi a bunălăţei acestei legi, se aplică de un minister din care
face
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parte şi unul din cei cari luându-se după d-voastră o
combătuse, colegul meii de la Domenii.
Dar veţi dice, că Ghermani a desfiinţat prima de export pentru spirt!! Este exact. Ghermani era un adversar
hotărit al primei de export pentru spirt, și eit nu am
„dragoste pentru această primă, dar băgați de seamă un
Jucru: anul acesta, în care ştiţi bine că sunt silit să recurg la toate mijloacele de a avea un budget bun, —și
intre altele v& anunț că am 6 milioane excedent şi poate
să am şi mai mult anul acesta —şi tot nu m'am atins de
prima de export pentru spirt, căci de şi eii personal sunt
contra,

voesc

primând”o,

ântâii

nu

să'mi

ași atinge

daii seama

dacă

interesele

nu cumva

cari

sai

su-

aşezat

pe

temeiul ei. Dar de ce să te ocupi de prima de export
pentru spirt, care nu costă de cât 500.000 lei pe an, şi
să nu te ocupi de prima pentru fabricaţiunea zahărului?

Am convingerea că sa făcut o greşală in diua
votat prima pentru fabricarea zahărului:

când sa

Cred că protecţiunea industriei naţionale nu trebue
căutată în prima de fabricaţiune, ci în drepturi protectoare şi garantări de furnituri; dacă este o materie care
se poate exporta, la rigoare chiar în prima de export,
dar nu în prima de fabricaţiune. Dar deşi legea d-voastre
ne duce pe noi la un sacrificii de 8 milioane şi jumătate
pe an, deşi, va să dică ne-aţi făcut gaură în budget cu

legea d-voastre, noi nu numai că nu am desființat această
„primă, dar am acordat şi la alte fabrici care ne-a ceruto.
Voiii veni însă cu o lege ca pe viitor să nu se mai
acorde aceste prime la fabrici, căci avem fabrici cari pot
să satisfacă consumaţiunea cu șuficienţă.

Va să dică, d-lor, nu de nestabilitatea
temut

capitalurile străine,

ei cred

economică

că sunt

s'aii

alte cuvinte.

Este evident că capitalurile, ca să se plaseze într'un Stat,
aii nevoe

fără

de o administraţie

a ataca

în

ceva

reputată,

bună

administraţiunea

şi sigură,

ţărei,

sub

şi

toate

guvernele, trebue să recunosc că nici printre noi administraţiunea țărei nu a avut. reputaţiune de celeritate şi
siguranţă.

“AL doilea,

-

capitalul

vine cu înlesnire
opinia publică.

este lucrul cel

dacă nu

ştie
|

că

mai

este

şi el

nu

primit bine

sfios

de

,
—
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Pe câtă vreme
talistul este omul

va persista la noi prejudeca
ta că capinecinstit, că a întreprinde
ce-va este
"lucru necurat, că cine
vine aici cu banii săi
vine
ca să
ne fure, pe atâta vreme cap
italurile străine ne vor ign
ora.
Experienţa de anul acesta
ne va vindeca de aceste idei
nesănătoase. Dar că ati exis
tat Du se poale tăgădui.
Cum să tăgădueşti, dacă s'a
întâmplat că chiar miniștrii
,
chiar prim-miniștrii, în cali
tate de prim-miniştrii, să spu
nă
în discursurile lor, aici,
că cine vine să pună ban
i în
țara aceasta, vine să fare Rom
ânia!
Dacă se menţine o atmosf
eră de felul acesta, capita
lurile nu vor veni, Căci, la
urma urmelor, dacă este vor
ba
să pun banii mei, de ce
să pun intr'un loc unde
sunt
primit răi

și de ce să nuj duc
primit cu braţele deschise?

intrun

loc

unde

sunt

Ei,

d-lor, acestea sunt condiț
iuni de o ordine în car
e
nu se poate legifera; dar era
ŞI o pedică in legislaţiune.
Când d-ta, d-le Carp, imi
arăţi că at venit pentru 59
de milioane capital, de la
1837 până astădi, aceasta
este
o picătură de apă care, pe
mine de l5c nu mă satisface,
.
dar absolut nu mă satisfac
e,

că ati venit 59 de milioane
în atâţia ani. Și din aceste
59 de milioane, d-lor, une
le
ail venit în împregiurări deo
sebite, iar altele—şi vă afi
rm—
sa constituit aşa, in cât leg
ea d-voastre nu e-de cât
pe
hârtie. Vreţi

să vă arăt două exemple de
a eluda legea
d-voastre cea veche? Iacă nnu
l: vreaii să fondez 0 societate pe acţiuni in

România dar nu vreat să
mă supun
ideei, ca ei să dat banii
şi altul să administreze.
Aceasta era ideea veche: eii
să dati banii, altul să administreze, ceea-ce nu e dre
pt. Atunci, ştiţi ce fac? Fac

0 societate

în

România,

fac

consiliul

de

administr

aţiune
d-voastre, salvgardând interesel
e naţionale,
fac o „societate pe acţiuni
în

cu majoritatea

şi pe urmă
să deţină mai

toate acţiunile

poale aceasta, e oprit? Nu

societăţei

e oprit.

străinătate, care
româneşti. Nu se

Poate să fie oprit ?
Nu poate să fie oprit. Acţiun
ea fiind la purtător, cine
poate împedica pe societăţile
străine să deţină acţiunile
unei societăţi române? Nimenţ
. Dacă consiliul de administraţiune este compus din
7 inşi vor fi 1.000 de acţiuni,
993 dintr'ensele vor

alte 7 sunt împărţite

fi deținute în străinătate, iar
celecâte una de fie-care individ.
lată
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societatea d-voastră în aparenţă, guvernată de un consilii de administrațiune român, dar în realitate guvernată

de consiliul ei de administraţiune cel adevărat. V& convine asemenea situaţiune, găsiţi că este folositoare atât
pentru consiliul de administraţiune din țară cât şi pentru
cel din străinătate? Nu vedeţi că este cel puţin pentru
capitalişti îndoită cheltuială?
Al duoilea, d-lor, alt sistem. lacă un sistem și mai
simplu: fac o societate pe acţiuni în străinătate, şi numesc comanditari în România, comanditez pe X în România, dat în realitate societatea e prin acţiuni guver|
nată de străini, ba încă din străinătate.
Dar veți dice: dacă legea e aşa de uşor de înlăturat,

de ce să o schimbăm?

tutulor

nu

Pentru că, d-lor,

ca-

pitaliştilor le place să recurgă la mijloace lăturalnice. Și
când d-ta spui câte o-dată unui capitalist: iacă, trebue
să intrebuințezi mijlocul acesta, din 10, opt vor dice: în

aceste condițiuni prefer să rămân

la mine

acasă

sau să

fiind mai liberă,
ei să administrez,

mă duc înt”o ţară unde legislaţiunea
să pot face aşa, că dacă eii daii banii

pe care "1

eii să pun pe acela pe care vreaii eii, iar nu

vrei d-ta.
lată cum, d-lor —și o spun şi din-ştiinţă şi din expe
rienţă —a fost o mare pedică, o neînvinsă pedică la venirea capitalurilor străine în România, spre a funda societăți în România, disposițiunea codului nostru de comerci. Era dar fatal ca să începem prin a modifica
această disposiţiune. Dar mă întreabă d. Carp: «ce argumente ai atară de utilitate?» D-lor, mie, în general,
imi faca o mare impresie când un lucru nu se găseşte
nicăeri. Am făcut destule proiecte de legi, şi se poate in-

tâmpla să rai fac, în tot casul am studiat multe proiete
de lege de ale altora.

De câte ori am dat peste

.

|

pe

o disposiţiune,

care

nu

o găsise nimeni nici într'o ţară, nici înt”'o vreme, am
fost foarte sceptic, fiind-că "mi-am dis: este ciudat ca un
lucru care corespunde nevoilor să nu 1 fi găsit nimeni
până la mine. Acelaşi lucru îl aplic şi acum.
In nici o ţară, în nici o legislaţiune, absolut în nici

una nu există o disposiţiune ca consiliul

administra-

de

4
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țiune al unei societăţi anonime
să
de cutare sai cutare naţionalitat
e.
Există o ţară, dar cu deosebire
e ceva: toate acţiunile trebuesc
să
nezilor, tot capitatul. trebue
să fie

fie compus

din oameni

este Japonia, dar mai
aparţină numai japojaponez, nici o cen-

timă de capital străin nu poale să
fie intr'o societate jaAtunci e firească şi partea a doua
: dacă Japonezii
pun numai ei capitaluri în societat
e, e firesc ca legea să
prevadă, că in consiliile de administ
raţie ale acestor so-

poneză.

cietăţi, nu pot să fie de cât Japonezi
.

|
Cred insă, că nici măcar in
Japonia nu va rămâne
această disposiţie, este şi acolo
în ajunul de a muri, nu
ştii dacă nu a murit deja.
Japonezii aii făcut atâtea societăț
i, toţi ai alergat cu
capitalurile

lor în fel de fel de intreprinderi,
în cât nu
mai aii capitaluri disponibile; toat
e
drumurile
de fer din Japonia a fost făcu
te numai cu capitaluri
japoneze, r&shoiul "l-a făcut numai
cu capitaluri interne;
ştiii dacă

cu toate
străine.

D. Em.
actualul

D.

acestea

şi

simt

astădi

neroe

de

capitaluri

Porumbaru : D-voastră menţineţi disp
osiţia din
de

cod

comercii.

Take Ionescu,

r&spunde

ei

îndată.

ministru

de finance : Da,

vă

voii

Prin urmare, d-lor, o disposiţie pe care
nu o mai vedem
la nimeni, pe care chiar şi la prie
tenii noştri galbeni nu
O găsim complectă, şi pe care
oamenii albi pot so ocolească cu facilitate, o asemenea disp
osiţie nu mai putea
să figureze în codul nostru,

Astădi trebue din contră să căutăm
toate
prin care să atragem capitalurile
in România.

ME întreabă d. Porumbaru:

țiunea

ca o treime

D-le Porumbaru,

de ce ați păstrat

să fie români?

părerea mea este

mijloacele

disposi-

că chia

r prejudecăile neîntemeiate, când nu te cost
ă nimic, în privinţa
mersului inainte al ideilor, nu e
răi să nu te jertfeşti.
[ii am ştiut ce aie să se cerce,
să se clădească pe
aces

t proiect de lege, ce fel de legendă
de dragoste de
străini, ce fel de acusațiuni, că voim
să gonim pe Romiîni
din societăți, pentru ca străini să poat
ă facă cine ştie ce
comploturi
în

aceste

societăți,

are

să

ni

se

aducă,

şi

.

atunci "mi-am

dis: care este interesul practic? În nici o
societăţi,

țară nu se fundează

fără să

în consiliile lor, dacă ai prevedea
fie

nici

un

român,

ei tot

vor

poale
urmare,

prin

pune;

naţionali

şi

pună

chiar că

să nu
când

e vorba de a nu jicni întru nimic scopul legei, de ce să.
nu prevedem ceea-ce tot are si se întâmple, având aerul
de a: face şi partea focului, prejudecăţei d-voastre?
Când die, că părerea d-voastre e o prejudecată, intre-

termenul

buinţez
poate
această

ca,

cu

cel mai

perfectă

favorabil, căci

bună-credinţă,

recunosc

cine-va

să

că se

susţină

părere.

Acum, ce m'a făcut de am pus disposiţiunea că, in
societăţile ce ar cumpăra imobile rurale, majoritatea administratorilor să fie români?

Nu "mi-a trecut

prin cap,

prin

disposiţie, -că

această

naționalitatea uvei societăţi o determină naționalitatea
membrilor care compun consiliul de administraţiune sai
naționaiitatea capitalurilor. Aceasta ar fi o copilărie.
De cât ştim, că este art, 7 din Constituţie, ştim că o
să se dică că, modificăm codul de comerciii, nu pentru
ca să înlesnim venirea capitalurilor, ei pentru ca străini
să cumpere imobile în România, şi atunci am dis: foarte
bine, în această privinţă n'am să modific nimic, nu, că
dacă aşi modifica s'ar ameninţa imobilele rurale, "de sigur
că nu, dar nu este nevoe absolută de modificare, şi de
aceca am să tac numai acele modificări reclamate imperios de progresele industriei noastre. (Aplause).
D. Carp dicea, de ce n'am prevădut că societăţile ano-

nime

imobile rurale

nici întwun câs nu pot să cumpere

în România.
Pentru aceasta

vă trimit la explicaţie,

|
pentru d-voastre

foarte sfântă, pe care a dat'o un nomofilax

când

a

de-

monstrat, şi Curtea de casaţie a consimţit, că o bancă
avea dreptul să cumpere o moşie, căci societatea este română, ori-care ar fi naționalitatea consilialui de administratie.
Trec la altă cestiune: pentru ce am pus în proiectul
de lege, că administratorii absenţi pot fi representanţi
prin delegaţiunea dată administratorilor presenţi? Această
disposiţie o cred valabilă şi astăgi, şi pot să vă afirm că

sunt

statute

în

care

se

găseşte

acâstă

disposiţiune,

de

;
ip
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E

exemplu,

la societatea de electricitate, în care

mă

găseam
foarte. scurtă vreme cu 4. 7. Rosetti şi
unde am pus în
Slatute această disposițiune. Ne întrebaţi:
de ce-am pus-o
în
lege?

acelor

Pentru

statute,

că 'mi-am

oameni

de

adus aminte

drept,

ca

d.

că, cu ocasiunea

T.

Roset

ti, şi că
ne-am pus întrebarea, dacă este valab
ilă, şi "mi-am dis:
dacă ne punem noi întrebarea aceas
ta, apoi să profit de
această ocasiune ca să punem lucru
l în lege.

M'aţi mai întrebat: peniru ce am schimbat
disp

osiţiunea
legei relativă la părţile de fundatori?
D-lor, legea noastră,
in această privinţă imită, ce este drept
, codul de comerciă
italian. Dar aci este greşala ; căci,
cari sunt tările din
Europa
în fruntea. mișcărei economice ? Belgia,
Germania

şi Anglia,
cu

aceea

şi în toate aceste țeri sunt disposiţiuni
analoage

pe

care

o propun

eu;

în

toate

acest

e ţări unde
se fundează societăţi multe, s'a recu
noscut adevărul acesta
mare: că nu poţi d-ta să găsești oame
ni care să'și pună

în joc, munca şi invenţia lor şi de multe
ori riscul lor,
căci nu tot-d'a-una se reuseşte cu fund
are de societăţi,
dacă nu le dai mijloace ca să fie r&splătiţi
printr'un avantagiit mare care vine la sfârşit.
Credeţi că la noi nu sa ocolit prohibiţ
iunea din cod?

Sa ocolit sub altă formă: cheltuiala
de fundarea socieiaței, și vedeţi imensa deosebire care
este, când vorbesc
de cheltuiala de fundarea societăţei
este o sumă care se
preleveză de la început, fie că societat
ea are succes sati

nu, iar când se dă fandatorilor dreptul
de a'şi stabili oarecari avan

tagii din câştie, este mult mai bine
pentru societate, căci norocul lor depindede
al societăţei şi, prin
urmare, şi capitalurile se plasează
cu mai mare înlesnire
în asemenea societăţi.
D-lor, "mi-a semnalat d. Carp artic
olul care dă dreptul
societăţilor să'şi r&scumpere acţiunile.
Articolul l-am luat

din legea austriacă ; d. T. Rosetti "mi-a
propus

o modificare pe care am declarat că o primesc;
'mi-a atras atențiunea că se dicea, că societatea poaie
să r&scumpere fie
prin
tragere la sorţi, fie prin rescumpărare de
bună

voe,
Ceea-ce poate da loc la oare-cari specu
le, şi am primit
propunerea d-lui T. Rosetti, ca să
rămână numai prin
rEscump&rare, prin tragere la sorţi,
şi aşa articolul poate

fi foarte util, căci de multe

ori este

bine să

se

reducă
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capitalul,

şi

dacă

n'aşi

pune

ționarul

mar

vrea,

când

cursul

disposiţiune
este mai

aaneasta,
mare

ac-

de cât aj

pari, să "și vindă acţiunea.
D.

Carp

a trecut la cestiunea societăţilor străine şi ne-a

dis: de ce am

desființat necesitatea cauţiunei la unele so-

cietăţi străine,

şi m'a întrebatla cari societăţi mai remâne,

cauţiunea

necesară? Intâii voii răspunde

tăţi la care

pentru a

rămâne

face

cauţiunea,

că sunt socie-

şi ştiţi pe ce m'am

această deosebire?

bisuit

Iată pe ce. Ce fel de

societăţi străine vrem noi să se stabilească în România?
Acelea care ne aduc capitalurile, iar nu acelea care ne

ja capitalurile.

Sunt

societăţi de

„aduc capitaluri, aşa de exemplu,
marele magasine din străinătate,
Paris, vrea să se stabilească prin
Ce interes avem noi să facilităm

nou5? Poate că ne omoară

comerciii care

nu ne

presupunem că unul din
precum ar'fi Louvru din
o sucursală la Bucureşti.
acest lucru? Ce ne aduce

câţi-va

negustori

şi perdem

la patentă şi la cele-alte. Ce folos aduce economiei naţionale, când va veni aci Louvru din Paris? Vrea să dică,

nu avem

nevoe să

protejăm o asemenea

cursale streine în ţară.
Prin urmare, pe acestea

le

supunem

lăsăm sub regimul legei. De asemenea
gurare.
Ce interes e să vină în ţară? Ce

venire

de

la cauţiune

suşi le

o societate de asicapital

aduce ea?

Nici unul. Toată economia unei societăţi de asigurare, e
3
că din ce "i plăteşte asiguratul să "i mai rămână un mic

câștig. Capitalul ei e un capital de garanţie, dar nu care

să fructifice

avuţiile ţărei. Atunci

ce interes am

să

aduc

din capi-

o: societate de asigurare străină ca să pompeze

talul mei, pe cât timp pot să am societăţi de asigurare
naţionale, beneficiind capitalurile noastre?
Dar 'o societate care face o industrie sai care deschide

o mină, sai care înfiinţează o bancă,
şi de

aceea

pentru

aceste

societăţi

care

aduce

aduce

un

capital,

un capital,

care fac să crească viaţa economică a României, am cerut

să fie dispensate de cauţiune. Cele-alte
aduc

nici un

societăţi cari

nu

capital și care în casul cel mai bun mă lasă

chit cu capitalul, le pun sub regimul legei. Acesta a fost
motivul deosebirei ce propun.
Trec la ultima

cestiune.

D. Carp dicea : foarte

bine,
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aţi păstrat
în România

autorisaţia
o societate

guvernului

nului dreptul de a ridica
sesizate prin

procuror,

lată de ce. Nu e

streină

ca să se poată stabili

dar de ce aţi luat guver-

autorisaţia şi "l-aţi dat justiţiei

după

cererea

guvernului?

nici un pericol la urma

urmelor pentru un om, a nu se stabili într'o
țară ; presupun o bancă
mare din Europa
— știți că avem lipsă de bănci și'
nu e

nimeni

care să nu fie încântat când vede stab
ilindu-se la
sucursale de ale băncilor ma
ri
— pres,
upun că una
din aceste bănci ar voi să se stabilea
scă în Bucureşti şi
guvernul “i-ar refusa autorisaţiunea,
foarte bine, se înnoi

toarce inapoi, dar presupun că
“i-a dat autorisaţie, că a
început operaţiunile că a făcut un
numărde operaţiuni,
că sa stabilit acel nex de afaceri
care nu se pot tăia oricând,— căci se știe că întreprinder
ile cele maj prospere
pot

să termine prin desastru când le tai
curs

ul afacerilor
lor,
— ei bine cum vreţi să 'şi pună
capitalul, să risce
prinderea de rădăcini a acestui capit
al, viaţa ei economică,
remănend la capriciul unui Şuvern,
ca să “i retragă oricând
autorisaţia?

Ori "i-o retragi pe motive prevădut
e de lege, şi atunci
de ce să nu mergi mai bine la justi
ție care dă garanția
intereselor tutulor; ori ar fi motive
trase de păr, şi atunci
Hu vreau. Aşa dar, chiar dacă aşi
avea siguranţa, că nici
un ministru nu ar face-o pe motiv
e. trase de păr, eii
vreau ca această siguranţă, să aibă
şi capitaliştii, căci numai
ast-fel vor aduce capitalurile lor în
ţară.
lată de ce am dis, că autorisaţia
o dă Statul sai nu
o dă, retragerea însă a autorisaţiei
"i-o face justiţia, căci
aci sunt
dinea

nu

interese de apărat de o parte şi de
se bizue. de cât pe armonia

alta, şi or-

tutulor intereselor,

iar nu pe jerifirea intereselor unora
in folosul celor-l'alţi.
lată, d-lor, cele ce aveam de răspuns
discursului d-lui

Carp.

Convingerea

|

mea

pe care guvernul

este,

că din toate

proiectele

de legi,

a avut onoare să le aducă desbaterilor

d-voastre in sesiunea aceasta, aces
ta este cel mai însemnat,
acesta este cel care va avea o viaţă
, nu dic cum dliceaii

Romanii:
dar va

perenie, căci nimic

avea vieaţa

cea

mai

nu

este

perenii

lungă, și aceia

în lume,

care va da sa-

tisfacerea

sufletească

cea mai

mare

acelora

în. reia
Ca
a

L-a

cari o vor

vota-o, căci vor vedea dând roade în curând, o vor vedea
ajutând la întărirea şi la
economice, (Aplause).

desvoltarea

bogățiilor

noastre

ră

MODIFICAREA CODULUL DE COMERGIU LA CAMERA
Şedinţa de la 16 Martie 1900
Cu ocasia modificărel unor artico
le din Codul de Comoroiii, d-l
deputat F.
Corlătescu, la discuţia po articole,
propuse un amendament la art.
245 prin
care se cerea ca Societăţile de asigu
rare să nu fie supuse la condițiuni
speciale
nici în privinţa garanţioi, nici în
a condițiunilor generale de funcţionar
e.
D-l
T. onescu respinge amendimentul
arătând și motivole :

Domnule
Voiii

r&spunde

Deputaţi,

foar

te pe scurt la lunga vorbire a
d-lui
Corlătescu. D-sa a confundat trej cest
iuni, şi tocmai când
'şi-a formulat amendamentul, am vedu
t pentru ce a făcut
această confusiune.

De ce. este vorba în art. 247?
Intâiit nu este vorba de
nici o modificare la starea actuală
a codului de comerciiă,
în ceea ce priveşte societăţile
străine de asigurare, căci
rămân întocmai cum erai cu
cauţiune specială; prin
urmare,

prima greșală, căci de unde d-sa
crede că legea
aceasta schimbă întru cât-va regimul
societăţilor străine
de asigurare, nu "1 schimbă întru
nimic. A doua eroare.
D. Corlătescu gicea că, acest arti
col priveşte și societăţile
cari se fondează în România.
D. F. Corlătescu: Să mă ertaţi, nu
am făcut această

confusie.

D. Tale Ionescu, ministru de finance
:
eroare, când ai spus că este monopol? Cum
Ce

nu ai făcut

însemneaz

ă aceasta? Insemnează că nu
se maj poate
fonda o altă societate,
Ori, legea lasă liberă fondarea soci
etăților în România
şi fără nici
o cauţiune.

Discursuri, IV,

|

.
15

|

"926

Sa fondat în doui
«Universala,»
trăi şi altele,

!

și

«Generala»

societăţi:

două

ani

şi pe cât timp vor mai fi mijloace de a
se vor fonda şi altele. Astădi avem 5 socie-

tăţi; acum este bine că avem 5?
Este foarte bine, şi ştiţi de ce? Să nu vă închipuiți
că în materie de asigurări este vr'o societate pe lume

ori-cât de puternică, care să poată suporta singură riscurile; chiar cele mai bogate le imparte cu alte societăți
în cât în realitate, lor le r&mâne o parte minimă. Așa
de exemplu, ministerul instrucţiunei asigură “Teatru Na-

țional din Bucureşti

pentru

şi Universitatea

4 milioane

din laşi 5 sati 6 milioane, ei bine,.nu este nici o societate pe lume care să primească să ia singură asupră ei

multe milioane, ci le împarte cu alte so-

riscuri de mai
Acum.cu

cietăţi.

cât vor

multe

fi mai

ţară,

în

societăţi

cu alât va rămâne o mai mare parte de asigurări în țară
și se va duce o mai mică parte la societăţile din străinătate.
lată dar a doua eroare a d-lui Corlătescu. Ori-câte so-

cietăţi sar înființa, atât mai bine; de cât se înşeală d.
Corlătescu, dacă 'şi-închipue că se va forma o societate
'de asigurare care să aibă alte condițiuni, de cât ale so-

cietăţilor cunoscute.
sunt

resultatul

să citiţi Pandectele

comand

nici

Absolut

unei experienţe

una.

de zecimi

condițiuni

Acele

re-

de ani. VE

unde această

ocupă

materie

un volum întreg şi veţi vedea că toate disposiţiunile ce
vi se par ciudate, sunt roadele unei experienţe îndelun-

gate. Pentru ce în materie de asigurări sunt alte condiiuni, de cât în materie ordinară? Pentru un lucru foarte
este că
materie,

simplu,
această

speciale.
Spre pildă:

încrederea joacă cel mai mare rol în
şi de aceea o mulţime de disposiţiuni

E

|

prima de asigurare este o sumă foarte mică

în raport cu riscurile, şi atunci ce se întâmplă? Dacă
nu stipulezi că prima trebue plătită în cutare chip, la di;
etc., ar trebui să faci proces la sute de mii de oameni
in toate localităţile şi atunci... vorba Românului: «Mai

mare

daraua

de cât ocaua.» Aşa că, d-ior,

ţiunile de asigurare sunt luate de pretutindeni,
resultatul experienţeişi înţelepciunei tutulor.

Dar crede d. Corlătescu,
a

condi-

toate

ele

că poate să facă societate

sunt

de
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asigurare,
este sigur

cu condițiuni mai blânde? So facă,
căci atunci
că va avea toată clientela. Negreşit
că
veţi avea
toată clientela, cână veţi pune cond
ițiu

ni mai agreabile,
dar vă desfid s'o faceți.
|
Nimeni n'a făcut şi nu va face lucr
ul
aces
ta,
şi
nici
d-voastră nu '] veţi putea face.
Cum

v& spuneam,

nici o societate de asigurare nu poat
e
să ia singură toate riscurile şi treb
ue să le treacă la alte
numeroase soci

etăţi.
li bine, îndată ce o societate are
in caietul săi de sarcini condițiuni ne usitate, nu mai
primeşte altă societate
din

Europa

să ia parte din riscurile

ei, şi

prin urmare,
este cu neputinţă operaţiunea de
asigurare.
Acestea, d-lor, le spun în. privinţa
celui de al duoilea
amendament al d-lui Corlătescu,
la care declar în modul
cel mai categoric, că este absolut
cu neputinţă să "] primesc şi mai declar că, nu se va
găsi nici un ministru
care săl primească, căci ar fi
să suprime principiul libert

ăţei contractelor, ar fi să admită
o măsură revoluționară în contra tutulor principiilor
de
drept din statele
civilisate.
.
Cât despre cestiunea cea-altă: «su
primarea garanţiei»
jar se înşeală d. Corlătescu. Cred
e d-sa, că dacă nau
venit societăţi dc “asigurare din str
ăinăta
— te
căci articolul
nu primește de cât societăţile
străin
— cred
e
e d-sa, că
n aii venit din pricina garanţiei?
Dar eii pot să "i afirm
că New-Yorkul și altele...... ail
cerut sub diferite guverne
să lucreze în România, gata fiind
să depună toată cauțiunea, dar toate guvernele le-ai resp
ins autorisaţiunea,
Bine sai r&ă, altă cestiune, dar
guvernul este liber să
acorde sai să nu acorde auto
risaţia, şi cum dic toate”
guvernele pe rând aii respins auto
risaţia.
|
|
Credeţi d-voastră că în respinge
rea. acestor autorisațiuni, toate guvernele n'a avuţ
nici un cuvint? Că au
făcut lucrul acesta numai din
capricii, şi dintr'o neinteleaptă pricepere â nevoilor econ
omice ?
Nu,

d-lor, adevărul este că, guvernele
aii refusat fiind-că

societăţile de asigurare nu

pital. De

de asigurare
voie de

ne aduc absolut

aceea vă spun un

cu

un capital

un

capital
mare;

lucru:

foarte

nici un ca-

puteți forma o societate

restrâns.

N'aveţi ne-

tot ce se cere este o bună ad-
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ministraţie. Societăţile de asigurare n'aduc capital, pe cât
intreprinderile industriale şi băncile aduc capital. În tot
casul când se va găsi un guvern să judece alt-fel n'are
de cât să dea autorisaţie, lucru este permis în codul de
comerciă nu este nici o prohibiţiune.
Noi am judecat: în guvernul trecut. că nu trebue să
acordăm autorisaţie ; guvernul liberal a judecat tot aşa,
guvernul actual n'a avut ocasiunea să se pronunțe, căci
nici o societate n'a cerut încă autorisare.

Aceasta însă, este o cestiune de administraţie, pe care
fie-care guvern o va resolva cum va crede, şi dacă guvernul o va resolva contra sentimentului Camerei, guvernul
se va duce

şi va veni altul, care va lucra

cu asentimentul

|
Camerei.
Nu este aci o problemă insolubilă. Dar cestiunea garanţiei este absolut independentă de lucrul acesta și vE
mai spun un lucru: chiar de veţi voi să daţi autorisaţie
societăţilor de asigurare străine, mare greşală veţi face,
dacă veți da această autorisaţie acelor societăţi, care nu

o cauţiune. Cel puţin să daţi au-

“sunt în stare să depună

torisaţia la cele mari care sunt în stare să depună cauțiune iar nu la cele cari nu sunt în stare s'o depună.
Căci nu trebue să uitaţi un lucru: societăţile de asi-

fel de

sunt şi un

“gurare

asigurărilor de viaţa.
Eu

130,000

privinţa

în cas de moarte pentru

asigurat

sunt

de exemplu

în

economii

de

case

lei, una din cifrele cele mai mari din țară.

Ei bine,

când

depun

pe an

vre-o

lei.

3.000

vă

asiguraţi la

Dacia sai Naţionala.
D. Take Ionescu, ministru de finance: Te

înşeli, sunt

D. F.

Corlătescu:

Aţi

îngrijit

să

“asigurat şi la Dacia și la Naţionala,
şi în Anglia,

unde

am

constaiat

nu

şi mai sunt asigurat

că primele

nu

sunt

mai

simici de cât în ţară; atât doar că Anglia dacă m'aşi
acestea
nucide tot mi sar plăti; în România clausele

sunt excluse.
nu
Ei bine, d-lor, societatea de asigurare în realitate
să
cât
de
face
nu
este de cât o casă de economie care

fructifice

prima

mea şi

"mi dă

după

20

de

ani

o

aceste
primă de... Vroiţi d-voastre ca aceste prime, ca
cumţară
în
aci
ice
fructif
economii ale noastre în loc să

pia

mi
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părând

case, cumpărând

alte cuvinte

economiile

moşii, dând bani cu ipotecă, cu

noastre

cari

se strâng

de

noi să
se fructifice tot între noi şi să se bucure tot
ai noştri de
aceste economii. Ce? vroiți ca societăţile străi
ne să ducă
econo

miile noastr- eîn străinătate să le
cumperând titluri străine şi să nu avem
cas când "i-ar merge răi socielăţei sai
noastre ar fi plasate r&ă ? Acestea sunt
care, cum v& spuneam, nu. s'a dat de
autorisarea,

fructifice acolo
nici garanţie în
când economiile
cuvintele pentru
nici un guvern
|

Nu cred că va fiun alt guvern care să dea;
va putea

însă să dea, dar încă

o-dată

afirm

că

dacă

va

da la o
societate care nu este în stare să depună
cauţiune va face
un act de rea administraţiune.
|
Conchid; vroiţi să faceţi societăţi de asigu
rare? Faceţi ;
dar

pe cât
Am avut
nerala», s'a
8 societăţi;

fie loc
că'mi

mi s'a spus sa cam sleit materia de asigu
rat.
plăcerea să vâd că sa făcut societatea
«Gefăcut «Universala», în total sunt vre-o
7 sati
pot să se mai înființeze şi altele, numa
i să

în ţară. Iată ce 'aveam

este peste

de spus

putinţă să primesc

ca să

v& declar

vre-unul din amenda-

mentele d-lui Corlătescu la acest articol. (Apl
ause).

LEGEA PENTRU CAL PERATE. SECUNDARE
DE INTERES LOCAL ORI INDUSTRI
AL
[Şedinţa Camerei de la 25 Junuarie
1900)
Pentru complectarea reţelei de căi
ferate prin linii secundare şi spre
încurajarea iniţiativei private pentru crear
ea de linil de interes local saii
industrial
d-l ministru al lucrărilor publi
ce Dr. C. Istrati propuse un
proiect de lego
asupra căruia luând cuvântul d-l
daputat 1. 1. C. Brătianu spre a-l
combate, d-l
T. lonescu fu provocat a intorveni
în discuție spre a se apăra de acusa
ţia oratorului că și acest proiect de lege
era tot o condiţiune a realisăroă
împr
umutului ultim în străinătate.
“

Domnitor
Nu

voii

Deputaţi,

r&spunde

lungului

discurs al d-lui

deputat al
colegiului I de Gorj, fiind-că aceasta e
treaba d-lui ministru
de lucr
ări

publice,

şi inţelegeţi

plăcere şi cu bucurie să audim

rilor publice, când pentru

bine

că toţi aşteptăm

cu

pe d. ministru al lucră-

intGia oară, de pe această bancă,
va apăra opera partidului şi a guve
rnului.
Dar,

fiind-că

d.

deputat al colegiului 1 de Gorj, a
vorbit
şi de ministerul de finance, atunci
să "mi dea voe să i
„Spun că m'a

silit, cu

forțat să vorbesc, şi că de la înce
put sunt
toată politeța parlamentară, să
“i cam recuz comsa

petința
ne spune

in materie financiară. D-sa a inceput
prin a
că sunt două: feluri de capitaluri:
capitaluri

aventuroase şi capitaluri serioa
se ; capitaluri
în întreprinderi de treabă şi capi
taluri cari
întreprinderi de netreabă.

cari se pun
se pun în

Nu, d-lor, nu sunt de cât un fel de
capitaluri pe lume.

Acestea sunt capitalurile cari
cât mai mare şi mai sigur.

vor să

câştige

un

venit

A! Sunt două feluri de financiari,
cum sunt şi două
feluri de politiciani; sunt financiari
cari fac treburile lor,
fără a face pe
ale acţionarilor,

şi sunt financiari cari, fă-
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când treburile acţionarilor, ai şi
cum sunt oameni politici, grupări

ei un câştig legitim;
politice cari fac tre-

burile partidului fără a face pe ale ţerei. (Aplause).

Cum sunt şi grupări politice cari servesc interesele
țărei servind şi pe ale lor, căci gloria ţ&rei se resfrânge
şi asupra lor. (Aplause).
D. deputat de Gorj dice: capital rtu...
Chiar proverbul, latin spune că omul mare odoare, în
sensul că acelaşi aur ar putea produce muite păcate cum
ar putea produce şi multe bine-faceri.
|
Şi ne aduce exemplu Panama.
Apoi ce credeţi că rele capitaluri sa întrebuințat la
Panama ? A fost cele mai curate capitaluri, a fost eco-.
.aşa cum se
nomia poporului francez, care se inflăcărase
ideile cele
din
înflăcărează acest mare popor pentru una
mai mari cari le putea găsi un om de geniii ca Lesseps,

de a putea face să comunice

A! Dacă

cele două Oceane.

s'a întâmplat să se găsescă politiciani cari au strins de
gât pe acei cari conduceaii acâstă mare lucrare, de a

face să străbată cele două Oceanuri, aşa că din această
causă ait perdut oamenii banii, aceasta nu are de a face
cu natura capitalurilor, aceasta este partea acelora cari
administrează

şi mai

cu seamă

a acelor

cari

turburează

|
pe capitalişti. (Aplause).
lucruri de
de
vorbiţi
mai
nu
d-lor,
Şi atunci,

acestea

cari sunt adevărate copilării şi pentru care eu ași vrea
o pedeapsă, că adică când se spun lucruri de acestea să

le traduc în 3, 4 limbi şi să le trimit în ţările din
cident, iar nu numai la Monitor (llaritate).

Oc-

Ei am spus o-dată şi de d. D. Sturdza cu ocasiunea
legei minelor, când dicea că idealul d-lui ar fi ca avuţia
ţărei să o punem întrun vas mare şi să o închidem.

'Mi-am dis atunci: să traduc acest ideal al d-tale în mai
multe limbi şi să 1 trimit în străinătate? Dar tot ei
mi-am dis: nu "mi-ar plăcea să fac aceasta fiind-că la
urma

urmei

toți suntem

solidari, şi asemenea

enormităţi

ni sar atribui tutulor. (Aplause).
Prin urmare, toate capitalurile sunt bune, cu o condiţiune: să fie bine administrate, să cadă pe mână de
oameni cum se cade. Acesta este adevărulşi, prin urmare,
dacă toate capitalurile sunt bune, r&mâne să ne punem
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altă întrebare. Astădi fiind dată starea
nanciară

a noastră

putem

economică

muri de fer de Stat? D-voastră ați spus

este
1
i
|

o mare

greşală,

şi

fi-

să continuăm ca să facem dru-

aţi dis că veniturile

un

lucru

cele mai

ale Statului sunt de la drumurile de fer.:
D-lor, 20/,

care
bune

venit
nu este un bun plasament; capitaluri
le ce se mulțumesc
cu 20/, acestea nu sunt capitaluri bune
, ci sunt capitaluri
angelice, capitalurile care se apropie
de idealul sfinţilor
părin

ţi, cari ati dis că dobenda este un lucr
u foarte nedrept. (Ilaritate). Acestea sunt capitaluri
cari nu se găsesc
printre

oameni. A! Că a fost nevoe, că nu
puteam face
alt-fel, că a crescut civilisaţiaşi bogă
ţia ț&rei, aceasta nu
insemnează că drumurile de fer aduc
“tatului cel mai
bun venit. Aşa că pentru mine, team
a mea nu este că
se vor iîmbulzi capitalurile în drumuril
e noastre de fer,
ci frica mea este că şi după rmodific
area acestei legi vor
veni bani puţini şi că vom avea mai
mult o consolaţiune

de cât o realitate.
|
Dar ţin să fac o declaraţiune ca ministru
de finance:
nu
numai

că cinci ani nu

fer, dar mult mai mult

suntem

datori

de a

nu

putem

să facem

mai

împrumuta

drumuri

de

de cât această -obligaţiune legală,
ne

dacă

avem
simţimentul datoriei şi al rEspunderei pent
ru ţara noastră.
(Aplause).
Dacă d-voastră, cum vă v&d în toate
dilele, alt-fel
gândiţi, atunci mi se umple sufletul
„de amărăciune, amărăciune pentru ţară şi amărăciune pent
ru noi; amărăciune pentru ţară, fiind-că atunci când
firesce veţi veni
la guve

rn,

căci sunteţi unul din cele duoă

ale ţărei, iarăși. veți strica

tot

NOI ; amărăciune pentru noi,
toată r&spunderea şi în zadar,

nu

ați înţeles care

ceea-ce

vom

mari

partide

fi indreptat

fiind-că noi vom fi luat
dacă d-voastră nică atât

este situaţiunea

ţărei, şi

sunte

ți gata
că iar să ne aduceţi în starea în care ne-aţ
i adus, și de
unde
cu atâta

muncă

încercăm

ca să eşim.

lată

ce impresiune 'mi fac tendinţele d-voastră. Ele
mat îngrijat,
căci la discursul d-voastră ce să răspund?
Aţi discutat
dacă bine sai răi s'a făcut când. sa răsc
umpărat drumurile de fer. Apoi este la ordinea dilei
acest lucru?
Aţi spus că în Francia sar r&scumpăra
drumurile de fer
dacă nu ar fi puternice companii, vă
inşelaţi. In Francia
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ideile sunt

cumpărărei.
să hotărim

împărţite.

cuminţi sunt contra r&s-

Și cei mai

dacă

Francia

să r&scumpere

trebue

Noi

aceasta?

Ce ne importă pe noi

drumu-

nu

sai

„rile de fer ? (Ilaritate). Aţi mai vorbit de cea mai puternică şi frumoasă organisare de căi ferate a. Statelor-Uniie,
ca de o pacoste.

Ei bine,

văd

eii nu

la

privinţa

în

fel

aceea ce v'a speriat pe d-voastră? Piind-că sa întâmplat

să fie şi un rege al drumurilor de fer? Absolut nu me
sperie lucrul acesta. Nam nici un sentiment de invidie
şi nwmi pare r&ii de bogăţia altuia, nici ca om, nici ca

popor.
Aţi mai vorbit
panie străină, în
Ei bine, ce aşi
dacă aşi răspunde
fi o linie de 100

despre pericolul, că dacă va fi o comcas de r&sboiii va pleca cu vagoanele.
crede eii despre d-lor cari ne ascultă,
la asemenea lucruri? Atunci când va
kilometri în legătură cu liniile noastre,

ar putea să fugă cu: vagoanele în timp de r&sboiii? Va
fi fost această temere când se discuta cestiunea întregului

sistem, intregei reţele de căi ferate, dar pentru aceste
crâmpee? Este un sistem foarte bun de a face discursuri

lungi și de a avea aerul de savant. De exemplu,
o slăbiciune

vam

pentru

cestiunile din Japonia,

găsit că semănaţi.

Ce aţi dice d-voastră

eit am

şi de două ori

(Ilaritate).
despre

mine

dacă 'mi-aşi permite

pe spinarea stenografilor şi a Monitorului Oficial să vă
povestesc despre cestiunile ce se petrec acolo? Aceasta
Sar putea discuta la bufet, iar nu aci unde venim să dis-

cutăm ceea-ce poate să influenţeze mintea celui care votează întrun sens sai altul. Un subject ce ne-ar interesa

să discutăm

ar fi poate bătălia de la Tugela,

mai interesantă de cât cea de la Magenta,
la ordinea dilei. (Ilaritate).

care

căci este

ar

fi

mai

Nu voiii mai r&punde la cele-alte cestiuni, voii r&spunde numai la cestiunea r&scumpărărei forţate. D. re-

presentant al colegiului 1 de Gorj dicea: că ai să se facă
drumuri de fer prea multe, cari naii să meargă bine,
şi când nu vor merge bine o să forţeze pe representanţii
din acele localităţi, ca să intervină pe lângă Stat ca să

le răscumpere. Ce are să se întâmple? Negreşit că dacă
linia va merge bine nu se va întâmpla nimic, dacă insă
linia merge r&i? Negreşit că nu poate să plece cu linia
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in Spinare,

ea devine

de

domeniiă public. Dacă
nu vrea
s'o exploateze are. so părăseas
că. Di că ar exploata-o, dar
nu-mi r&mâne gratis terasamen
tul, podurile făcute, raiurile puse?
A! Dar poate să fie una din
acele linii în care însăşi
exploatarea să'm

i dea deficit. Ei bine, linia în care
numai.
exploatarea dă deficit, gândiţi-vă,
d-lor ce deficit ne-arfi
dat dacă ar fi trebuit să și 0 cons
truim, mai avem în
spinare şi dob

ânda şi amortismentul capitalu
lui! Va să
dică tot mai eftin o să mă cost
e, chiar dacă mi-ar r&mâne 1.000 kilometri în exploata
re, de cât dacă aşi pune
eu terasamentul, raiurile, constr
ucţiunea gărilor, etc. Dar

ştiţi cu ce seamănă socoteala d-vo
astră ?
Intro di vorbiam cu un excelent
funcţionar al Statului, caii 'mi-a

spus un lucru ce nu era toemaj
drept,
dar in colo, încă o-dată e un
excelent funcţionăr, pe
care il întrebăm : cât perdeţi
pe an de la cutare serviciu? Este un servicii făcut
cu capitalul Statului. Și
“mi r&spun

dea: 200.000 lei, M& aşteptam să
perdeţi mai
mult; dar venit cât aveţi? Și după
ce 'mi arată venitul,
“îl întreb: dar dobânda capitalului
şi amortismentul capitalului "l-aţi socotit? Nu, aceea de
ce să o socotesc, căci
se face cu rentă. (Ilaritatei. Pare
că renta“ar fi cădut
din cer.
Ei bine, aceasta este concepţiunea |
d-voastră. (Ilaritate,
aplause). Drumul de fer este capi
talul de plasament,
renta ne curge de la Berlin!

iar

Ei bine, să ştiţi că numai curge
renta, de la Berlin şi
chiar dacă ar vrea nu trebue să
o lăsăm noi să curgă,
fiind-că este o limită la facu
ltatea împrumuturilor cuminţi pe care trebue să le facă
un Stat într'un moment
dat. Și când împrejurările silindune' la economii, am pus

o oprire pentru lungă vreme la
construirea drumurilor
de fer de câtre Stat, atunci este
un lucru firesc, logic şi

inevitabil de a se deschide

un alt mijloc, dacă este posibil, pentru alte construcţiuni de
căi ferate, d-voastră vă
temeţi că această întreprindere
va reuşi prea mult, ei
YE spun mai

d'inainte că mă tem că nu va reuş
i destul.
Aceasta e singura mea ingrijire;
nu "mi-e frică nici de
furare de vagoane, luate peste gări
le de la fruntarii prin
baloane (ilaritate), nici de capitalu
ri că vor fi aventurate,
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Grozav

aşi vrea

ceva

aventurare

de

capital

sămi

cons-

truesc arumurile de fer. Chiar de sar păcăli capitaliştii,
nu m'ași supăra de loc dacă "mi-ar sosi acel capital.
Iată, 4- lor, ce aveam

de finance,

rămânând

de

dis asupra

ca d. ministru

legei

de

ca

lucrări

ministru

publice

să arate pe larg considerațiunile cari militează în favoarea

acestei legi. (A plause).

MONOPOLUL

ALCOOLULUI ?

(Sedința Camerei de la 13 Martie 1900.)
Pentru resolvirea crisci financiare
sc atribue guvernului conservator intonț
ia
d'a înfiinţa monopolul spirtoaselor.
Pentru a se şti adevărul d-l doput
at Zăgănoscu adresă ministrului de financ
e o interpelare în acest sens, la
caro d-l T.
Ionescu răspunde :

Domnitor
Sai

ridicat

Deputaţi,

inaintea

d-voastră

două cest

iuni din cele
mai grave, asupra cărora se disc
ută de multă vreme, şi
se va discuta încă şi mai mult
ă vreme, de aci înainte:
cest
iunea alcoolismului şi cestiunea

selor.

monopolului

spirtoa-

In ce priveşte cestiunea alcoolismului,.
inţelegeți d-voastră
foarte bine că numai atunci când
se vor face propuneri
precise, numai atunci discuţiunea
poate să aibă un folos
real.
„ Cunoaştem

cu toţii, d-lor, pericolul alcoolis
mului: toate
țările se luptă, unele cu mai mult
succes de cât altele şi
am convingerea că va trebui să luăm
şi noi măsuri.
Sesiunea aceasta a fost destul de
încărcată ; mai avem,
cum ştiţi, acele câte-va mici proiecte
financiare ; avem legea învăţământului, care sa depus
adi; avem budgetele ;
vom

avea

legea

financiară,

adică legea care

să sancționeze
economiile făcute prin budget şi
mi se pare că cu aceasta
s'a încheiat programul acestei sesi
uni fericite.
Bine ar fi dacă toate sesiunile
ar fi tot atât de bogate
ca sesi

unea aceasta. (Aplause).
Aşa că cestiunea măsurilor de luat
în fața alcoolismului,
împreună cu reforma codului civil
, cu întinderea inamo-
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vibilităţei în magistratură şi cu restul de măsuri financiare
care trebuesc luate pentru aşedarea într'un mod temeinic

al financelor tărei, vor face obiectul sesiunei viitoare; aşa
"mi

închipuesc.
|
In privinţa monopolului spirtuoaselor, am avut norocui
să asist la primul curs care s'a făcut în Europa asupra monopolalui spirtuvaselor.
Era în anul întâiil, când d. Alglave inventase această
idee, atunci când venise ia facultatea de drept din Paris,

şi am

fost dintre primii elevi care a ascultat cursul d- i

Alglave.
De atunci am rămas

în relaţiuni de prietenie

cu d-sa. A venit în ţară
românească, a mai venit

strânsă

să me vadă şi să vadă şi ţara
şi mai în urmă, şi acum, de câte

ori se face câte o schimbare politică în România, în prima
scrisoare ce 'mi adreseză mă întreabă: sosit-a ceasul unui

monopol al alcoolului în România? Dar de şi cunosc cestiunea, nu sunt atât de lămurit asupra avantagiilor bănesci pe care le-ar da.

O experienţă foarte interesantă se face acum în Rusia.
Ori-ce altă experienţă ar fi fost fără utilitate, dar Rusia seamănă cu noi foarte
ca condițiuni economice, ca
rime a populaţiei şi pentru
vinului şi a alcoolului care

mult ca condiţie climaterică,
materie administrativă, ca răBasarabia chiar cu cestiunea
se poate scoate din residiurile

vinului.
Rusia de abia a început, până acum resultatele bănesci
“nu sunt aşa pe cât se aşteptau, dar o experienţă şi de sigur că e o fericire pentru noi, că experiența în loc săo
facem noi, o face alţii.
De altmintrelea am avut fericiri de acestea la multe

reforme, chiar la cele politice, şi ştiţi bine că nu am prea
profitat. Cu toată reaua experienţă a altora, am imitat
unele

Am

lucruri

pe care

experiența

le arătase

rele.

făcut experienţe şi noi pentru alţii in alcătuirea unei

părți a învățământului şi nu cred

că ne

va imita nimeni.

Iată ce aveam de spus. Mai mult nu pot să spun, dar
afirm d-lui Zăgănescu că aşa cum sa alcătuit budgetul

anului acesta şi cum
portor, din raportul

e o îndrumare

71 veţi vedea din raportul d- lui raexcepţional al raportorului nostru,

spre budgetul definitiv al ţărei, şi dupe ce
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vom
vom

face budgetul

putea

dăcă vom

fi

de

mândri

anul acesta aşa cum

că

am

continua şi la anul

făcut

0 operă

tot aşa. Suntem

s'a alcătuit,

neperitoare,

foarte departe de a crede că aşedar
ea financiară de anul] ace
sta e
definitivă; vom face şi la
anul economii cu mai mul
tă
prevedere şi vom avea şi
un an de studii pentru așe
darea
resurs
elor cu mai multă libertate.

E
Atunci, d-lor, avem convin
gerea că vom aşeda pen
tru
lungă vreme financele țere
i, şi vom înscrie în isto
ria acestui partid o pagină din
cele mai frumoase, care
ne va
da adevărata popularitate,
acea care nu se resfrânge
în.
aplausele de

a omului

astă-di, dar în aprecierea
pe care "l-ai scăpat de primej serioasă de mâine
die.

De acea să nu scontăm
viitorul, fie-care di cu mun
ca
ei. Pentru sesiunea actuală
ați lucrat nu se poate maj
bine.
Suntem pe cale de a face
legi care vor schimba cu totu
l
faţa ţ&rei, e reforma cod
ului de comercii, a căru
i discuție o vom: începe în cur
ând. Am, aşezat prin nou
a alcătuire budgetară pe cât se
putea mai bine, pentru acu
m,
iinancele României. La toat
e cele-alte lucruri care Sai
ridicat, vă afirm, trebue să
ne gândim, şi încheiă dicâ
nd ;
nu am se fac nici o dec
laraţiune în privinţa mon
opolului
alc

oolului.
Aştept experienţa Rusiei;
până acum
tocinai-toemai cum m'am
așteptat eu.
In

|
nu mi sa părut

|
tot casul nici gând nu
am să mă ocup de aceast
ă
idee astădi, căci nu este
la ordinea dilei în ţara
românească. (Aplause).

CESTIUNEA ȘCOALELOR DIN BR
AȘOV
Sedința

Camerei de ln 29 Ianuarie
1900.

Discurs rostit în discuțiu
nea gencrală a proestul
sumei do lci 38.500 pe
ui de lege pentru capitali
an, rentă în valoare de
saroa
o datorea bisericii Sf. Nico
964.000 le;, pe care Stat
ul român
lae
din
Bra
șov
pent
ru gim
orientală-române din acel
oraș, întreținute de num naziul și şcoala roală grocodeschiderea unui crodit
ita bisorică, procum Și
oxtr
pentru
a-or
dina
r
care
să Servească la plata sum
lei, datoriţi aceloi bise
ei de 115.500
rici pe timpul celor
din urmă trei ani. Cu
cestiuni oposiția, prin grai
ocasia acestei
ul d-lor 1. 1. C. Brătianu
bater) întreaga cestiune
și N. Săveanu aduce
naţi
Imediat însă după disc onală cu câre chestia școalclordin Braşov sejident în desursul d-lui Take lonescu
ificase, procctul e luat în. cons
cu 96 bile contra,
iderare

Domnul

După

Deputaţi,

explicările

date de colegul mei
de la externe,
căruia, ţin să se ştie,
îi revine primul merit
pentru fericita şi buna deslegare

a
tarea de eri a d-lui De cestiunei, (aplause) ; după cuvinlavrancea, pe care ”]
priveam la
tribună şi mă întrebam
cu ce seamână şi 'mi în
acele limbi de foc pe
chipuiam
cari
primitivă,

cari

virful lor se
vrancea

la

sunt

mişcă în
tribună,

le vedeţi în pictura
religioasă
jos la Pământ, dar
carj cu
aer şi ard, aşa”mj par

înfipte

e d. Dela-

ar fi fost de prisos
să maj iai cuvintul dacă nu mi-aşi
cunoaşte adversarii,
şi dacă, nu aşi
şti că atunci când
d-lor, ati început dis
cut
area acestei
cestiuni prin vorbele:
«la 28 Aprilie 1898 q.
ministru de
finance a făcut o int
erpela
terpretată drept slăbic re, » tăcerea mea ar fi fost iniune, ar fi fost interp
retată drept .
" alt-ceva de cât res
pect pentru vremea
d-v
âst
re, ca să nu
mai demonstrez ceea-c
e sa demonstrat cu
prisos.
Acesta este, d-lor,
şi cuvintul pentru
care am ținut ca
după remanierea

instrucţiunei
Discursuri I V.

ministerială, de şi pă
răsisem ministerul
Publice, să nu cer
M. S. Regelui să fac
ă
”

16
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un alt Mesagiii

de cât. acela

pe care Yam depus

eu, Me-

să fii
sagiii pe căre”l iscălisem inainte de a fi incetat
ul
merit
dacă
că
ministru al instrucţiunei publice. Știam
i consoluţiunei este al guvernului întreg, al preşedintelu
cestiune,
siliului, care a pus energie şi hotărâre în această
nile,
iaţiu
negoc
s
condu
a
şi al ministrului de externe care

ştiam foarte bine însă că răspunderea

să fie a mea,

are

mea, de
fiind-că aproape se implinesc doui ani din viaţa
pe această
când cu voință, sai fără voință am stat inainte
am dat
cestiune, am primit lovituri, şi slavă Domnului

şi eii. (Aplause

prelungite).

vaţi hotărât d-voastre să discutaţi cestiunea
Când
n: înaceasta vaţi adus aminte poate de vorba lui Danto

drăsneală, şi ati uitat că

indrăsneală fără

indrăsneţ

nu

inseamnă. absolut nimic.
un
Partidul d-voastre care acum nu 'mi inspiră nici
a rămas
fel de sentiment de ură, ci mai mult de milă,
refusă
îi
egeu
Dumn
dar
ă;
cu o mare dosă de îndrăsneal
lui
rile
yendu
in
nască
de cât-va timp incoace să se mai

indrăsneţi. Şi atunci fiind-că n'aţi fost în siare să ridicaţi

n'ati
cestiunea unde ar fi trebuit s'o ridicaţi, şi fiind-că
puavut prudenţa să o menţineti acolo unde numai o

teaţi menţine, aţi făcut îndrăsneală fără îndrăsneţi.
Aţi aruncat o vorbă: s'a speculut cestiunea naţională ;
stre
și vaţi închipuit că puteţi să disculpaţi politica d-voa
lor
ini această cestiune, discutând numai cestiunea şcoale
episod
un
nt,
incide
un
cât
de la Braşov, care nu este de

in politica d-voastre naţională. (Aplause).

le:
Niaţi înţeles că, numai două roluri vă erau posibi
i din
unul să discutaţi incetinel disposiţiunile de detali
mai
face
putut
fi
sar
această invoială şi să arătaţi ce
nu
tre,
d-voas
bine ; altul măi mare, de sigur nu de talia
nanea
să aruncaţi doar o vorbă «sa speculatîn cestiu
ă temă,
țională,» dar să vă luaţi de piept cu noi pe aceast

dacă eraţi în stare!! (Aplause).
Profit de această di,

probabil

vorbeşte în Parlamentul român
profit de această

cea din

urmă, in care se

de cestiunea de la Braşov;

di, ca să fac ei ceea-ce nu aţi putut să

faceţi, de şi încă odată, vE declar că, dupăd. Delavrancea, nu o: voiii face tot aşa de bine, fiind-că nu se
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poate ca în aceiaşi cestiune
să se pronunţe
suri ca ale d-lui Delavrancea,

-Să luăm

prima

două

discur-

cestiune, episodul.

V'a plăcut să faceţi
din cestiunea de la Braşov,
un fel de simbol al politicei
d-voastre în cestiunea naţională.
In această materie voiţi
literatură simbolistă; aveţi
gustul cam decadent, sfârşitul
veacului. Fie! Să luăm qe
simbol cestiunea de la Braşov
şi să vedem dacă simbolul
corespunde cu entitatea întreagă, şi dacă da sau ba
Vaţi purtat in toată cestiunea
ca în

cestiunea de ]a Braşov.

|
|
Noi cu toţii avem un mare
cusur în cultura noastră:
cunoaştem prea puţin istoria
neamului nostru, cunoaștem
ȘI mai puţin istoria vecinilor
noştri, Sunteţi mulţi aci în
această Cameră, cari cunoaşteţi
foarte bine istoria Franciei
şi a Germaniei, şi cunoaşteţi
mai puţin istoria Românilor
;
şi sunteți şi mai mulţi cari
cunoaşteţi istoria tutulor țărilor din Occident. și cari de
abia aveţi o idee vagă despre
istoria Poloniei şi a Ungariei.
|
|
Este o mare lipsă, lipsa aceasta,
în
cultura
noastră
naţională. Pentru cine însă Y
place să: pătrundi tainele veacurilor trecute, pentru acei
cari nu cred că România
sa
înfiinţat ca o colonie australiană,
un fel de Melbourne sati
Sidney
român,

de la

14894 sait de

la 1845, pentru cei
cari ştii că acest neam de
18 veacuri locuesce aci şi
că
a avut istorie, când nescrisă,
în vremurile vechi, când
scrisă în timpurile maj noui,
pentru cei cari citesc această
istorie şi în _virfurile munţilor
şi la isvoarele riarilor,
pentru toţi cei care știi
că separaţiunile politice dintre

diferitele părţi locuite

şi separaţiune

de Români nu ai

fost nici

culturală, şi că viața sufletească

odată

a fost aşa

de legată înire Românii de
aici şi cei de dincolo, în cât
una nu se înțelege fără
cea-altă, cestiunea de la
Braşov
este ca acele fosile infime pe
cari le găsesci întrun straţ
geologic, ultim rest al unei
intregi vegetaţiuni. Este ultimul fosil al legăturei

in cât

nimic

desface viaţa

acesteia seculare așa de închegate,
o poate desface; da, nimic
nu putea
Românilor
nu

Ungaria. (Aplause).

de

|

aci de viaţa Românilor

din

Citeam acum 3—4: dile
o carte pe care wo recomand
tutulor, este cartea unui
scriitor de Bertha, având
ca
titlu: «Românii şi Maghiarii

în faţa istoriei,» scrisă după
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ungurești, luând punctul de plecare curat un|

documente
guresc,

veţi

1-a

In partea

găsi

devenită şi mai ridiculă
readusă în discuţiune de
Partea 3-a: «Românii
singur ne spune în destul

ridicula

Rossler,

a lui

teorie

de când a fost impodobită şi
Rethi.
titlul
i,»
reacţiune
serviciul
în
ce este. Dar foarte interesantă

este partea 2-a, pe care eii mai-mai aşi primi-o căci veţi
vedea ce bine se pune în lumină, chiar pentru publicul
din Occident, cum şi în epoca: Iuniadilor şi în epoca lui
Radu Şerban, şi in a lui Petru Rareş, şi în a lui Mihai
Viteazu, până chiar şi în epoca lui Brâncoveanu, cum
este de legată istoria noastră de istoria vecinului, cum nu

poţi cunoaşte istoria unuia, fără istoria celui-alt.
Fi bine, aşa erai legăturile, în cât biserica Sf. Nicolae

a fost vecinie înzestrată, vecinic i s'a recunoscut drepturi de către Domnii ţărilor. româneşti, așa că astădi, cel
din urmă ceas in care se constată, se întăreşte definitiv
acest drept, este un moment din viaţa românească, în
care toți trebuie să simţim o adâncă şi puternică bătae
de inimă, pentru că în acest mic proiect de lege de

trecut

un

38.000 lei se. oglindește
noastră. (Aplause).

"Legăturile politice sati slăbit mai de

istoria

din

întreg

legăturile

mult,

religioase s'aii slăbit cele din urmă, şi ultima slabire a
legăturilor religioase sa făcut tot sub guvernul liberal,

când cel
gerea lui
carea să
se făcuse

din urmă mitropolit ales aici, a
mitropolitului de la Sibiă, şi în
se facă direct de la mitropolit la
de către ultimul mitropolit, ales

toni, ea

s'a făcut

din Bucureşti

prin

şi din

ministerelor:

oficiul

Viena.

comunicat aleloc ca comunimitropolit, cum
sub conserra-

Sa încercat

de

Meţianu,

externe
după

alegerea lui, ca să restabilească din noit comunicaţiunea

directă, dar

ministru

Szell a spus

în Camera

din

Buda-

pesta că lucrul acesta nu se va mai tolera. Era grei să
lase prim-ministrul ungur, un obiceiii de la care se dpărtase de mai înainte chiar guvernul României. (Aplause).
Așa a vrut soarta

ca acest

ultim

rest al unor

legături

istorice să dispară tot în vremea d-voastre! Și vorbiţi de
speculă! Fie! VE iaii cuvintul, îl intorc în contra d-voastre;
în contra

d-voastre

care

numai

v'aţi lăudat

cu' vorba na-
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ționalism,

în

x

contra

d-voastre, cari de atâtea
decenii, aşa
ați calomniat pe adversarii
d-voastre, în cât ați otrăvit
generaţiunile tinere. (Aplause
prelungite).

Da, aţi otrăvit tinereţele oamenilor;
le-a trebuit versta
birbăţiei ca să'şi desmeticească
minţile,
să vadă limpede
şi să cunoască adevărul,

De aceea a voit soarta, d-lor,
a voit soarta r&sbunătoare, ca acel partid care
a speculat tot-d'a-una pe
ideea
că adversarii sunt nepatrioţi
şi că numai ei sunt naţionalişti, să cadă cum a cădut,
tocmai pe această cestiune.

(Aplause).

De aceea simțiți că v& arde!
Cum să nu vă ardă? Este
ca şi când aceluia:
care n'are de cât bani m-ai
luat banii;
aceluia care nu are de cât
onoare, “i-ai luat onoarea.
D- voastre n'aveaţi de cât
această legendă, şi de sigur
vă
arde cumplit când vi se ia şi
această legendă. (Aplause vii).
Dacă am avut norocul să
fii 2 ani, nu în capul luptei,
—
nimeni nu este în Cap, —
dar în vârful sâgeței, aceasta
este un noroc, de care
mândru sunt. Și dacă astădi
mi
S'ar curma dilele, nu de
către diarele d-voastre, cari
declara că m'am sinucis
(ilaritate), ci prin hotărârea
acelui
ce stă d'asupra noastră
a tutulor, ași dice: «acum
libeează pe robul tăi, Stăpâne,
că o faptă bună am îndeplinit!» (Aplause prelungile).

Diceam că din vremuri vechi
hiserica Sf, Nicolae avea
drepturi in această țară.
La 1860 se hotăraşte Sf. Nicolae
să ceară să i se recunoască drepturile. Ce face
cel d'ânteiă lucru? Se adre-:
sază guvernatorului Transilvaniei,
şi i spune: pe basă
de drepturi vechi, am

să cer de la guvernul Priricipatelor
o despăgubire, şi după ce
anunţă pe guvernul 'Pransilvaniei face cererea aci şi capătă
despăgubirea cum o ştiţi.
La 1875 ordonanța

ministerială în Ungaria, prin
care
se opreşte bisericile şi școlile
de a primi ajutoare de la
State şi de la Domni străini,
Ce face Sf. Nicolae? Numeşteo comisiune de
2 membrii; pe profesorul
Meşotă
şi pe negustorul Popovici,
cari se duc cu un memorandum
la Sibiu la mitropolit, arătând
că denşii au drepturi vechi

şi nu i priveşte ordonanța
din 1875.
Ministrul Szell a spus la
Pesta, că acel memorandum
a existat, dar mitropolitul
nu "l-a înaintat guvernului.
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Uitam :.la 1868, sub ministerul lui Kogălniceanu, lui m4rele Kogălniceanu,

pe care

istoria 71 va creşte

pe atât pe

cât va scădea pe alţii pe care 'i-aţi prea mărit (aplause),
sub ministerul marelui
striac ca anuitatea să

Kogălniceanu, cere guvernul ause plătească prin consulat, şi se

plăteşte în +868. în 1869

până la 187% prin consulat.

La 1875, cum vă die, ordonanta şi memoriul; biserica
continuă a'şi primi anuitatea.
Vine la 1883 o lege în Ungaria — vă voii citi-o — care
formal conţine aceeaşi intergicere ca şi ordonanța din
1815, şi biserica continuă a'şi primi anuitatea.
Și o primeşte până când? Până la 1895, şi la 1895

încetează anuitatea.

Pentru ce şi cum?

diat;

anuitatea.

dar

încetează

pici din partea guvernului

De

Vom

la 1895

vedea ime-

până

Ungariei, nici din

la

1898,

partea gu-

vernului României, nici O comunicare bisericei S-tului
Nicolae că "i se suprimă anuitatea. Representanţii bise-

ricei vin la Bucureşti şi. cer.
inchise, absolut inchise,

mea

Noi

Uşile

ministerului

cari ştiam lucrul,

de fost ministru de Culte, știam, bine

le stait

în calitatea

înţeles, n'am

deschis gura. Credeam că nu puteaţi, nu ştiam că suprimaseți anuitatea înainte de a vi se cere. (A plause).

Atât nu vă bănuiam nici eii. Cât eraţi în realitate, nici
ei

nu

"La

vă

bănuiam!.

1898 Aprilie 928, interpelez ei. Vedeţi dată ciudată,

Aprilie 1898, şi tocmai după ce interpelez ei, faceţi
d-voastre propunere guvernului ungar, la 28 Noembre
1898; propunerea rămâne propunere până la August
1899, când se primeşte soluţia de adi. Şi la această potrivire

de

date,

in

mentarii, nici nimic,

contra

v&

căreia

această ţară, aşa de bătute
la inimă,

în

cât să

mai

nu

e

închipuiţi că

posibil,

veţi găsi

de

Dumnedeii

creadă

legenda

nici

co-

fiinţe în

şi la minte
d-voastre,

şi

şi în

loc să vadă aceste date, să se ocupe de comediile d-voastre,
că actul citit de mine a fost scris de lanks6; ori de
Manks6, de Şandor, ori de Benedikt? Acestea sunt copilării, nu sunt lucruri de oameni serioşi!

Dar, d-lor mai departe, care era starea legală a bisericei S-tului Nicolae, înainte de această soluţie? Căci ca
- să judeci

soluţia

în sine, trebue

să vedi

e starea legală în regatul Ungariei?

mai

ântâiu

In regatul

care

Ungariei
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școalele confesionale sunt permise,
şi ele ai și un cavacter naţional, dar să nu vă închipuiţi
că în regatul
Ungariei sati in veri-un alt stat din lume
există școale şi
biserici în care statul nu are nimic de
dis. Aceasta ar fi
o ilusie pe care nu trebue să v'o faceţ
i, şi când d-voastre
săriţi în sus la cuvintul control, aceasta
dovedeşte Că aşa
de puţin Y'a interesat cestiunea, în cât
veți fi făcut poate

voiage de agrement in Ungaria, dar nici
o-dată

„

nu vaţi

dat seamă să cunoaşteţi care e starea
legală a
românești din Ungaria şi a şcoalelo
r românești.
lată starea legală ;

bisericei

begea care â creat autonomia bisericei grec
o-orient

aleromâne, legea din 1869, dice:. «pe
lângă susţinerea în
intregitate a dreptului de supremă insp
ecţiune al Majestăţei Sale.»

lar legea

spune

din 23

a

Maiu

1883,

despre şcoalele confesionale:

asupra

şcoalelor

medii

«Ministrul de culte şi instrucţiune
publică îngrijește,
ca ori-ce avere a şcoalelor şi cu deos
ebire fundaţiunele
făcute pentru scopuri şcolare, plasate
la loc sigur, să se
intrebuinţeze regulat spre scopurile la
cari sunt destinate;
drept aceea are dreptul a pretinde din
timp în timp conspecte autentice despre starea averei şcola
re, despre modul
ei de plasare şi despre administrarea
ei.»
Dovadă că aceasta este legea Statului unga
r, Şi că sa
aplicat în tot-d'a-una şcoalelor din
Braşov, ca şi tutulor
școalelor, este că în Iunie 1898, o
comisinnede anchetă
a stat la Braşov și a inspectat 10
gile toate socotelele
şcoalelor române din Braşov. Prin urma
re, când vorbiţi
de control şi când aveţi aerul să diceţ
i că prin soluţiunea
noastră

se creează un

situaţiunea

şcoalelor

deşte una din două:

ori-că vorbiţi

control

române

deosebit,

din

ori

Ungaria,

se

schimbă

aceasta

dove-

ori că spuneţi ştiind că este alt-fel,

fără să știți, —şi

într'un

cas şi

în altul tot
aşa de vinovaţi sunteţi.
|
“Absolut nimic nou: guvernul are dreptul
să vadă: dacă.

Danii, destinaţi şcoalelor, merg la
şcoli; aceasta nu înseamnă amestec în şcoală.
A, d-lor, ştiţi când are guvernul unga
r dreptul să se
amestece
Aşa

in şcoli ? Când

este cu

gimnasiul

dă el o subvenție.

de la Beiuș.

Guvernul

ungar dă
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,

subvenţiune şi atunci, conform cu legea, pe măsura sub„Venţiunei pe care o dă, adică pe măsura în care subvenţiunea se întrebuinţează la susținerea şcoalelor are şi

el

dreptul

Aceasta

să

numească.

este legea

ungară,

parte

din

personalul

şi pe această

basă

didactic.
sa

hotărit

ca la Beiuş să se facă cursurile în limba maghiară.
La Năsăud cestiunea este alt-lel: la Năsăud este

un

fond al foştilor grăniceri; grănicerii erai în majoritate
români, dar nu erati numai români, de aceea fondul fiind
considerat ca neavând un caracter confesional, asupra

gimnaziului din Năsăud, susţinut din acel fond, evident
că altele sunt drepturile guvernului. Acesta este, d-lor,
adevărul adevărat.
|
Și atunci, d-lor, care a fost soluţiunea ce sa dat? Ca
să judecaţi soluţiunea bine, ar trebui să vă aduceţi aminte
în ce impregiurări am venit ei cu interpelarea in Cameră.

Era la 28 Aprilie 1898. Ce se întâmplase? Primise şcolile
de la Brașov urmetorul ordin ministerial:
«Această ţinută, strict oprită prin lege şi la mai multe
provocări tăinuită, care mai multe institute de invăţăment din patrie le-a pus sub influența materială a unui
Stat străin şi sub o asemenea influenţă a stat ani de dile,
fără

ştirea

guvernului

regesc

unguresc,

ne

îndreptățește

ca faţă cu şcoalele din cestiune, să se aplice cea mai
strictă pedeapsă, coprinsă în art. de lege XXX din 18583,

adică închiderea lor...
«Inainte însă de a face paşii de lipsă pentru executarea
acestei disposiţiuni, voesc să dai. posibilitatea, şcoalelor
centrale din Braşov, pentru mai departe subsistenţă, şi
aceasta

în modul

următor:

să bine-voeşti excelența

ta să

aduci acest rescript al meii la cunoştinţa senatului şcolar
al consistoriului archidiecesan, care, după cum sunt informat, se va întruni in şedinţă cât maj în grabi, şi ai
comunica că, față cu şcoalele din cestiune pentru ținuta

eloriei, care a călcat ordinaţiunea de oprire şi disposiţiunile legei, şi institute din patrie, in mod ascuns le-a pus
în dependinţi materială de guvernul unui stat străin,
pentru această ţinută am intenţiunea să aplic măsura cea
mai aspră, 'de la care numai în acel cas m'aşi abate, dacă
senatul şcolar al consistoriului de sub preşedinţia exco-

lenţei tale, intergicând, eforiei din

Braşov,

facultatea

de
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———

a primi, sub ori-ce num
e şi sub ori.ce titlu, aju
tor de
la guvern sai de la Dom
nitor străin va suplica
la mine
pentru ajutor de la Stat, spr
e scopul şcoalelor. In ce privește o asemenea suplică,
pot asigură pe excelența
ta, din
capul locului, despre bun
a mea voinţă şi in legătu
ră
cu
aceasta, despre aceea ca
să păstrăm neatinsă lim
ba română, ca limbă de propun
ere, și caracterul confes
ional
al şcoalelor.»
!
|
Făgăduiala ministrului Că,
dacă va da o subvenție,
tot
va păstra limba română
ca limbă de propunere,
evi
dent
că trebue să fi fost sincer
ă, dar era o făgăduială
de ministru, nu: era un text de
lege, şi legea, după care
ministru ar fi dat subvenţiu
nea, "1 autorisa pe dân
sul, ori
pe succesorul săii, ca ori
când să numească person
al didactic.
Aceasta era situaţiunea
care se făcuse „Şcoalelor
de Ja
Braşov : închiderea sati pro
misia de subsidii de la guv
ern
ul
unguresc.
Dar mai era, d-lor, înc
ă o grije, era că din
faptul
d-voastre, că vă grăbiseră
ţi ca să tăiați ori-ce sub
venție,
inainte chiar de a vi se
cere, şcoalele nu mai ave
ai cu
ce să mai meargă inainte,
îşi mâncaseră fondul de
pensiune şi de la sine ar fi
trebuit să înceteze dacă
nu
s'ar
li întâmplat norocul ca tara
să scape de d-voastre. (Aplau
se).
Atunci numai după trei ani,
m'am hotărit să interpelez.
Bine am făcut de am

interpelat, fiind-că
nu făcuserăţi nimic, și tocmai de la 1895 până
la Noembre 1898
vaţi hotârit să intrați în
tratat
la 1898,

ive, să faceţi o propunere,
care nu a fost primită,
dar să o faceţi. Dacă nu
interpelam nu ştiă dacă făceaţi
propunerea de la 1898;
pentru
că nu am de ce să cred
că un
inima trei ani de dile, să cre lucru de care nu v'a duruţ
d că va apucat dorul tocmai
.
atunci. Nu cred că va apu
cat dorul, dar va coprins
teama.
(Aplause).

.
lată de ce am stărnit furtun
a. Iată pentru ce, după ce
tăcusem trei ani de dile am
făcut atunci interpelarea ;
şi
declar că am făcut bine, și
dacă ar fi să o maj fac, aşi
reface-o incă odată. (Aplause)
.
Acesta

e adevărul.

A! Diceţi: dar in soluţia dat
ă sunt lucruri cari 'mi displac.
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îndrăsniţi

cum

Ivainte de toate, vă întreb;
să discutaţi soluţiunea dată?

nu aţi

ce

de

trei ani şi jumătate,

Aţi fost la gnvern

d-voastre

dat o soluţie? Fiind-că vam lurburat noi? Trei ani de
dile au vam turburat; de ce în trei ani de dile nu aţi.
dat o soluţie?
Nu aţi putut? Atunci de ce credeţi că am fi putut noi

de cât cea pe

o altă

să dobândim

dobendito?

care am

Nu aţi vrut? Atunci morahmente nu aveți dreptul să
discutaţi soluţia cu noi.
Nu puteţi să eşiţi din această dilemă: ori n'ați vrut şi

obţine,

v'aţi cerut, ori aţi cerut şi n'aţi putut

şi3 atunci

-

mo-

iarăşi nu aveţi dreptul să vorbiţi, nu din neputinţa
rală, dar din neputinţa intelectuală. (Aplause).

Adversarii d-lui Szell, mai inteligenți de cât d-voastre,

ati simţit mult mai bine cât de durabilă

din Braşov,

viața şcoalelor
ele

exis-

despre

se vorbeşte

act internaţional

că într'un

pentru

este

avantagii

ce

şi

este de aci înainte

tenţa lor pentru vecie.
Tată, d-lor, ce citesc întrun jurnal Magliiar-Sză:
«De alt-fel este bine pentru români, că banii se depun
la casa

a Statului,

centrală

între

convențiune

căci

cele două

fiind

State,

de

acum

vorba

părti

ambele

pe care

o

sunt datoare a o respecta, Statul maghiar poale fi constrâns ca să respecte convenția, dacă ar încerca s'0 neso|

colească întrun fel saă altul.
«Dacă capitalul
maghiar "l-ar putea

ar

fi în mâini străine, atunci Statul
confisca mai cu înlesnire, precum a

făcut cu fondarile din Blaj; pe câtă vreme acum mânile
ii sunt legate prin 0 convenţie internațională, care i im-

pune nu ca să dispună asupra banilor, ci să răspundă de
|
„ei pentru vecie.»
Dar numai atât?
Credeţi d-voastră că este o invenţiune această depunere
Si
la casa centrală de Stat?

Mai întâi vedeţi buna credinţă a noastră.
In nota diplomatică se dice: «casa de depuneri şi con-

semnaţiuni;»
rantes::

cunosc şi

și în expunerea

de

motive

Stat»

De

«casa

centrală

de

mă

aşteptam

să'mi diceţi:

sa

ce?

nu

pus

în pa-

Fiind-că

ve

se chiamă

pe
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ungureşte casa de depuneri şi con
semnaţiuni,
mește aflam penztar. (Ilaritate).

ci

se nu-

In notă este cuvântul frances,
identic cu cel român :
«casa de depuneri şi consemnaţiun
i,» totuși am pus Şi în
parantes: «casa centrală de Stat
,» şi aşi fi pus Şi în ungureşte dacă puteam face plăc
erea d-lui Sturdza.
Dar,
d-lor,

la această

casă

centrală

d-lor, diceţi d-voastre,

aceasta

de Stat stai toate
fondurile bisericei române uniie,
şi stati toate fondurile
şi altor biserici; ati stat şi fond
urile bisericei ortodoxe

„până

pe la 1870.

Acesta este adevărul,

Dar,

este 0 concesiune.
Evident că este o concesiune, căci
ași fi preferat să Qai
bani direct bisericei Sf. Nicolae.
Dar când d-voastre nu ați putut să
daţi venitul a unui
milion bisericei Sf. Nicolae direct,
cum credeţi că aşi [i
puiut

să dait ei capitalul
Sf. Nicolae? (Aplause).

de

un

milion direct
„i

Cum v€ inchipuiţi lucrul acesta?
Dar mai departe.

bisericei

Credeţi d-voastră că era situ
aţiunea noastră întreagă
„când tratam cu Şuvernul ung
ar? Nu. Era nota d-lui
Sturdza. Asta nu putea să fie,
cum s'a dis, limita extremă,
căci la prima cerere nu am audi
t. nici o-dată ca cine-va
să

ceară

maximul

tocmai

limita

şi pe urmă

la

extremă;
traiaţie

la început

lasă

la

omul

limita

cere

extremă,

Ei bine, chiar această primă cere
re nu era făcută înîndrăsneţ. Indrăsneţ era să cear
ă să capitaliseze un milion şi săâ'l dea bisericei Sf. Nic
olae ; dar cu abilitatea
d-voastre nu aţi vorbit, nici de
Sf. Nicolae, unde ştiţi. că
nu se va accepta, nici de casa cent
rală, unde ştiţi că sunt
banii

celor-alte

biserici,

şi aţi ales

care nici o-dată nu putea să țină
ducă la casa centrală, dacă nu i
se
sericei direct. Scopul urmărit era
ca
duce banii la casa centrală să nu
o

0 aruncaţi

pe spatele

mitropoliei

mitropolia

din

din

Sibiu,

banii, ci trebuia să”
permitea săi dea birespunderea de a se
luaţi d-voastre, ci să

Sibiti. O asemenea
politică nu este demnă de noi.
(Aplauze).
Dar numai atâta, d-lor? Care
era cestiunea intre noi
“Şi Statul Ungar? Are dreptul
saii nu are biserica Sf. Nicolae la o rentă? Are sai nu
are drepturi biserica Sf.
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Nicolae în contra Statului român? Aceasta era cestiunea.
Credeţi, d-voastre, că sa întărit punctul de vedere românesc

în

această

cestiune,

când

su

suprimat

servirea

ventei îndată ce aţi venit la putere?
Un lucru era de care eram siguri, că suntem datori
să plătim această rentă, şi că faţă de Sf. Nicolae, ca şi
de ori-ce alţi creditori nu ne este permis ca să suspendăm
plata.
Ei bine, în diua când, fără să v'o ceară guvernul ungar,
ați suspendat plata, nu înţelegeţi că a-ţi aruncat d-voastre
bănuiala

că

nu

este

aci

o datorie

a Statului,

ci că

i
|L
!

este

o subvenţiune
pe care nu voiţi sai nu îndrăsniţi să o
daţi? Și nu înţelegeţi în ce situaţie grea aţi pus pe succesorii d-voastre, cari trebuia să dică: suntem datori să
plătim o rentă şi ne este ruşine să nu ne putem plăti
datoriile ?
.
Dar

maj

era

un

lucru

la care

nu

vaţi

gândit.

Ştiţi ce a jignit pe guvernul ungar în privința acestei
reate? Să v'o spun ei: a credut guvernul maghiar multă
vreme că din faptul că plătim o anuitate bisericei St.

Nicolae, noi exercitam şi un control in direcţiunea şi
tendinţele şcoalei de 'la Braşov. Comisiunea de anchetă,
care a fost la Braşov, în zadar a căutat o urmă de ase"menea control, care o declar, nici o-dată nu a existat.
Apoi, d-lor, d-voastre, in diua în care aţi dis: nu mai
dai anuitate pentru că nu'mi place cutare popă, pentru
că nu 'mi place cutare efor; în diua în care aţi şoptit:
aşi plăti dacă sar schimba eforii,» nu înțelegeţi că în

diua aceea
caracter,

aţi dat
în

cât

nu

plăţei
mai

Statului
este

demn

român
să

un

mai ceri

alt-lel

de

unui Stat

oare-care să primească un ast-fel de lucru? Căci ei nu
pot să cer de la Ungaria să primească lucruri pe cari
nici ei nu le-aşi primi la mine, şi ar ti lucru imposibil
ca Ungaria se primească ca o ţară străină.să influenţeze
sai să poată influența printrun ministru al săi direcţiuneu unei şcoli din Ungaria! In giua când aţi făcut
aceasta, aţi stricat caracterul anuităţei, aţă stricat renta
şi aţi pus-o în drumul tutulor argumentelor şovinilor—

sunt pretutindeni
— din Ungaria: “Ce va orbit? Aţi vădut
poate

că nu sunteţi populari

nu v'aţi săturat cu

depeşile

în Ungaria

pe cari

şi v'aţi supărat ;

vi le trimite la Sf.

|
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DON

Dumitru ; nu va
de visită! Fă am

cărţi de visită am

fost .destul să faceţi adiţiu
nea cărţilor
avut un fecior, care 'mi
a spus câte

primit, şi m'a

pufait visul. Și mi s'a
întâmplat pe urmă să văd
pe un om de Stat că pub
lică
la jurnale câte cărți de visi
tă a primit! Nu v'aţi satisf
ăcut
nici cu tot felul de depeşi,
cari se cam înmulţesc cân
d
se apropie rata creditulu
i funciar rural (Aplause).
Nu
vaţi mulţurnit cu pantahuze
le cari se cam potrivesc
cu
“listele scomptului de la
unele bănci; nu Yaţi mul
ţumit
cu bilele pe care vi le dăd
eau deputaţii d-voastre, bile
,
fiind-că numai atâta puteau
să vă dea. Aţi voit să fiţi
populari şi la românii din
Ungaria, şi fiind-că la Braşov
popularitatea d-lui Sturdz
a era în scădere, atunci
vaţi
năpustit asupra acestei anui
tăţi, aţi tăiat-o fiind-că
nu vă
plăcea faţa celor cari veneai
i la București s'o ceară!
Acum că v'am

trol deosebit,

stea in lada

că aţi vădut

arătat că nu esie vorba de
nici un conde nimic alt-ceva de cât
că banii în loc să,
Sf. Nicola

e, să stea în lada de la Bud
apesta ;

în proiectul

de lege

încă o modificare, câ
de unde d. Sturdza vorbise
de renta română de 490, ci
am adăogat renta română
490 perpetuă şi nominativ.
(Aplause).. Că aţi Vădut că
biserica Sf. Nicolae este mul
-

țumită și fericită, Şi că a
şi dato petijiune la tribun
al,
prin care.a eerut inchidere
a dos
«comitetul parochial a] biseri arului şi în care adaogă:
cei Sf. Nicolae din Braşov
«işi reservă însă toate dre
pturile sale în contra Sta
tului
«român, în casul când ven
itul capitalului depus nu
va fi
«primit regulat şi la ter
men de preşedintele comite
tului

«parochial al bisericei Sf. Nic
olae

din Braşov, pe seama
«şcoalelor sus numite, așa
cum sunt cele organisate astă
di,
«precum şi pentru neprim
irea sumei de lei 115.000
(una
«sută cinci-spre-dece mii),
care represintă venitul pe
ul«tim
ii trei ani,»

de ce vă mai plânge

ţi?
Și îndrăsniţi să scriţi la
jurnalul d-voastre că neam
făcut. tributari ai Ungariei,
şi că ungurii vor lua milion
ul
nostru, ca cu el să facă şcol
i maghiare?
|
D-lor, eii n'am vorbit

cu guvernul unguresc, dar m'a
şi
„prinde că, prin subscripţie
publică, sar aduna la Budapesta două milioane, cu
condiţiune ca d-voastre
să retrageţi milionul de la casa cen
trală din Budapesta.
Acesta, este ade
verul,

și dacă

această

soluțiune are me-

-
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ritul să fie bine primită şi în Ungaria ca şi in România,
sunt mulţumit. Soluţiunile în cestiunile internaţionale n'a
valoare de cât atunci, când nu ating demnitatea nici uneia
ţinut sus grija demnităţei noastre, şi
dintre părți. Am
sunt “fericit că în această soluţiune şi vecinii noștri văd

că demnitatea lor n'a fost ştirbită. |
Pentru ce, d-lor, este așa ? Pentru
care

un drept

fi o

poate

nu

şi a res-

dernnităței,

a

știrbire

bisericei

ale

vechi

punctul de plecare,

Sf. Nicolae; acesta a fost

pecta

că punctul de ple-

drepturilor

a fost recunoaşterea

din

potrivă.

Tot din acest punct de vedere procesul pe care 'l-a
intentat biserica Sf. Nicolae a fost lucru înțelept; fiind-că
dacă d-voastre, prin faptul că tăiaserăţi renta înainte de

acestei rente un

a vi se cere, daţi

favoare,

caracter de

Sf. Nicolae, prin îndrăsneala lui de a merge inaintea judecăței ca săşi afirme drepturile, dovedea că are incredere în drepturile lui. Da, caracterul adevărat al anuităței eşia din hotărirea S- tului Nicolae de a'l dovedi la

Jumina dilei. (Aplause).
Şi atunci insă aţi fost mici ca in tot-da-una.
in care aţi vădut trei buni patrioţi, pe colegul

In. diua
mei de

inventat

că n'ati

Ja justiţie, pe d. Maiorescu, şi pe d. Vasile Lascar, făcându-se
bisericei

advocaţii

S-tului

aţi

Nicolae,

mandat, că procura este false — aţi publicat nişte afişe
uricioase— vă trebuia un fals. VE trebuia ceva mic; asta
este partea

în toate

d-voastre

manifestaţiunile mari româ-

neşti. (Aplause).
Căci

mare

aceasta

cestiune

este

nu

caracteristica:

vă este

trataţi de sus.

pe care să fi fost în stare să o

nu diceţi că vina este a Domnului care nu

va

Să

făcut înalţă,

căci chiar piticii dacă ai inima mare s6 ivalță în virful
picioarelor,

şi tot

sar,

se

să

încearcă

ajungă

sus,

şi câte

odată ajung. (Aplause).
am

Acum,

d-lor,

Prima

cestiune

închis cred cestiunea specială a rentei

Sf. Nicolae din Brâşov, şi, primind invitaţiunea d-voastre,
voii vorbi şi de cele- alte cestiuni.
a fost o cestiune

personală:

actul mei.

fals. V& întreb mai întâiă: ce are a face. actul mei fals
cu soluţiunea cestiunei rentei Sf. Nicolae din Braşov?
Dar

inainte

de

aceasta,

cum

numiţi

cu

termeni

din

>
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condica penală frasa: «partidul conservator
a declarat că

soluţiunea aceasta este o trădare
națională ?»
a declarat partidul conservator
aceasta ?

Când

și unde

Intr'un articol din luna Maiii 1893,
din Epoca, articol
scris de Cașolţeanu la informaţiuni
?! (Laritate).

Apoi
vator ?

ce,? Epoca,

Vreţi să

vă iai

la informaţiuni,

Voința

este partidul conser-

Naţională

şi

să dic că este
dânsa partidul liberal? Aceasta
nu se poate, d-lor. Faptul
acesta, că intr'o discuţie în
Cameră, după ce ai citit
atâtea documente, având aerul
că tot pe documente stai,
să dici că partidul conservator
a făcut o asemenea declaraţie, acest fapt cum se chiamă?
Aceasta Sar chema
fals, dar cu o condiţiune: ştiţi
că se cere la fals spre a
fi fals penal, prejudicii sau
putinţa de a v&tăma; or,
ceea-ce iese de la d-voastre
nu poate să vateme, şi de
aceea

nu '] numesc fals. (Ilaritate, aplause).
Dar falsul mei? Ce este fals? Am
citit un act, şi credeţi că fiind-că sunt ministru,
mă veţi incurca şi nu voii
putea respunde ? Menţin tot ce-am
spus. (Aplause fvenetice).
Menţin cele

patru coloane imprimate, prin
cari v'am
r&spuns la 17 Martie 1898, când
am expus toată cestiunea,
ŞI n'aţă indrăsnit să răspundeţi,
de şi eraţi în propria
d-voastre Cameră! Ce vam spus?
Că greşisem când afirmasem că amândouă actele
fusese semnate Vlassics, că

actul al douilea

nu

era

semnat

Vlassics:

V& adăogam :
se poate să fii bănuit că cu
ştiinţă am făcut greşala? Bi
bine, d-lor, se poate să am
multe cusururi, da dobitoc
nu sunt. (Aplause).
Cum

puteam

să'mi inchipui că lucrul

acesta va rămâne
necunoscut ? Ce, d-l Vlassics
era în busunarul mei? Dar
iar spuneam: actul nu este
fals, şi actul nu va rămâne
fals, de cât atunci câna mitropolitul
Miron va spune că
nu l-a primit,

și de la Budapesta că
politul a spus încă de la Mai 1898—şi nu s'a trimis. Mitrosa— că a primit acel act din gremiul cunoaşteţi scrisoarea
primului ministra
ungar.

Ei,

Am

d-lor,

in general

în

ţinut acea serisoare secretă

nu

lupta

cu

o am:

d-voastră

am

până la Octombre.

căpătasem

fost pacient.

Am

o calitate

care

aşteptat să vă

lovesc atunci când trebuia. V'am
lăsat să vă vărsaţi toate
tot veninul,

injuriile,

toată

ura,

toată calomnia,

toată pa-
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tima patru luni de dile. Şi când am credut că a venit
ceasul, atunci s'a publicat scrisoarea care trebuia să vă
desmintă. (Aplause).
A spus guvernul ungar că nu sa trimes actul? Nici
nu Sa spus de cine era semnat, sa spus doar că era

scris de unul Iancso Bencdikt, ataşat la cancelaria primului-ministru în biuroul naţionaJităţilor, inspector al
şcoalelor

româneşti !

Și acesta e actul fals al meul!
Dar credeţi că cu d-lor s'a isprăvit? Dar peste 30 de
ani şi tot o să vorbească de falsul lui Take lonescu. dacă
vom

mai

trăi atunci. Aceasta e tactica

d-lor:

ori cât le-ai

dovedi că nu este așa, nu e cu putinţi să tacă. (Aplause).
D. Sturdza
în

afacerile

n'a spus
ungare

oare

doui

ani

că

n'a

cerut

intervenţiunea

după ce vorbise la Senat, un

an după ce vorbise în întrunirea publică la Orfeu?
Intrebaţi”l iar, şi tot aşa o să spună, că n'a cerut nici
o intervenţie. Ori-ce discuţiune e inutilă cu d-lor; după
atâta vorbă, mâine, poimâne o să înceapă iar. Discursul

acesta "l-am audit de vre-o
vre-o

15 ori,

poate să'l mai aud de

30 de ori!

Să lăsăm dar

la o parte falsul, şi să

luăm

cestiunea

cea mai importantă: am speculat cu cestiunea naţională.
Ce va să dică a specula o cestiune? Va să dică a o in-

troduce în luptele politice de partid, fără nică un interes
pentru binele general și numai în scopul de a isbi în adversari. Cred că aceasta e definiţiunea.
”
Când partidul conservator a speculat cestiunea naţională ? Cine a. adus cel d'ântâiă, în numele unui partid
politic, cestiunea naţională în Parlament? Cine, cine a

făcut dintr'Ensa mărul de discordie între partidele noastre
politice ? Cine a făcut din ea un obiect de luptă politică
în ţara românească ? Partidul conservator ? Istoria e proas“pătă, sunt de abia şeapte ani, şi e indrăsneală fără de
seamăn ca să uitaţi ceea-ce s'a petrecut acum şeapte ani!
Acum şeapte ani aţi făcut cea mai mare crimă pe care
puteaţi să o faceţi în contra neamului românesc! Acum
şeapte ani, când s'a suit d. Sturdza la tribuna Senatului
şi a spus că politica româneuscă e ca să intervină Statul

român

între românii

pentru

a face pe Unguri

din Ungaria şi guvernul” unguresc,
să primească

programul

româ-
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,

nilor din Transilvania, atu
nci

sa sevârșit păcatul. Atunci
Sa comis o îndoită cri
mă: nu numai că ne-aţi
făcut de
ris în ochii lumei fiinacă a venit d. Sturdza
în
urmă şi
a retrac
tat

cum a retractat, dar

fiind-că aţi făcut să se
nască dincolo nişte speran
țe pe care ştiați că nu
le puteţi
satisface, şi aţi făcut să
creadă linerile generaţii
de aici
că altele erau forţele reg
atului de cât cele cari
sun
t,
i-ai
făcut să aspire la o int
ervenţiune la care
împingea inimile lor incăldite, pentru
ca să'i aduceţi în urmă
la realitatea lucrarilor, să”
adăpaţi cu desilusii, să
secaţi în ei
toate aventurile generoase
.
|
În acea di, d-lor, n'aţi
tâlhărit istoria, cum dic
ea d.
Delavrancea, în acea di
aţi tâlhărit speranța şi
aţi tâlhărit şi increderea neamul
ui românesc! (Aplause
repetate).
Care a fost rEspunsul
nostru? Din prima di,
de la
Alexandru Lahovari, cu
elocinţa lui fulgerătoare,
de la
Petre Carp, du ironia
lui ințepătoare, şi până
la
cel mai
Mic, până la mine, cu
toți am r&spuns că vam
priceput
calculul ; cereţi de la noi
sait să vorbim prea mult
pentru
cei de afară, şi să trecem
drept nişte oameni cari
nu știm
să respectăm datoriile
internaţionale, şi să ne
gonili pe
noi, d-voastre. mai buni
păzitori ai datoriilor int
ernaţionale, ori să vorbim pre
a puţin și să ne arătaţ
i ţ&rei cu
degetul, ca pe nişte oam
eni cari nu ştii să sim
ţă româneşte. Ira un calcul de
cea mai strictă conştiinţ
ă.
(Aplause
prelungite). Era o cri
mă cum nu cunosc
Dic
ă
una în
istorie.
"Mi aminteaţi atunci sce
na faimoasă din Hamlet
, când
arătând cele două portrete
ma
me
i
sale
,
"i
spu
ne:
«dacă
ai fi la tinereţe, când
sângele colcăe, când sim
țur
ile nu
se pot stăpâni, te-aşi pr
icepe ; dar la vârsta ta
cum poți
să stai în aşa mocirlă ?

Dacă d. Sturdza ar fi
fost un om de 25 de ani
care "| ia un avent genero
, pe
s, care nu cunoaşte nic
i situațiunea Europe

României,

i, nici datoriile intern
aţionale,
care nu ştie nimic, in
țelegeam ;

nici puteiile
dar un om de

nu, de vină nu este sângel
e
prelungite), este pofta tur cald, ci veninul rece, (aplause
bată, este nestăpânita râv
a fi la putere cu ori-ce
nă de
Preţ, chiar dacă ar fi
să calce
peste tot ce are un ne
am
maj

Discursuri, Ip.

respectabil şi mai

frumos.
17
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(Aplause). Și nu am așteptat să vin la guvern

ca să “6

spun că este ireparabilă acţiunea d-voastre, n'am așteptat,
și în iuțeala luptei noastre, atunci câud de sigur eram
mai mult bolnavi de cât. oameni sănătoşi, vam spus: «să
nu ne facem ilusii, tot va rămâne ceva ştirbit; să nu

"credeţi că

vom

atunci când

se

făptuitorul

înlătura

vor

şterge și urmele faptelor lui.»
Şi agi repet: multă vreme încă va suferi tot ce este
mai înalt în inimile românilor (aplause) de fapta lui
Sturdza de la 1893.

După

ce-aţi. făcut aceasta, după

pretenţiuni

acestea:

ca

naţionale, aceasta

ce vaţi

«Puterea pentru

presintat sub

a trăda interesele

este treaba boerilor. (De a trăda inte-

vesele naţionale, înseamnă a nu interveni în Transilvania).
In asemenea condițiuni nu am dorit, nu am primit puterea nici o-dată şi nici de acum înainte nu 0 râvnim,
câte-va luni daţi un spectacol
»
— peste
și nu o voim;

mai urât de cât al lui Ştefan-cel-Mare, care inghenuchia

“înaintea lui Casimir, căci el o făcea ca să ceară armată
în contra păgânilor care ocupaseră ţara, pe când d-voastre

îngenuchiaţi la Iaşi, pentru a vă păstra nişte miserabile
cartoane cu portofoliuri ministeriale. (Aplause).
Atunci sa săvârşit crima, atunci la 1893 în Senat şi
la 1894 la Orfeii, atunci s'a decoratşi leszenszky. Gredeaţică n'o să'i pronunţ numele, atunci când veneaţi cu
feciorelnic

un ton foarte

să ne întrebaţi:

aţi luat

deco-

raţiunea înapoi? dar poţi să ştergi din istoria românilor
că a fost d. Dimitrie Sturdza trei ani şi jumătate primministru? (Aplause). Atunci la 1893 și la 4894 sa suprimat

şi renta

Nu revin

şcoalelor

asupra

de la Braşov.

faimosului, monstruosului discurs de

la Orfei, nu revin asupra delaţiunei fără seamăn în îstorie care -m'a 'făcut săi daii numele de Iuda şi pe care

nul regret (aplause); nu revin, fiind-că sa făcut intr'un
eri. Dar vă închip magistral de către d. Delavrancea
să'mi

treb:
dar

în

arătaţi în toată istoria,

analele

nu

arătaţi
iei,
să'mi
istor

în analele penale,

un

exemplu,

unul

singur de vre-un om care atunci când intr'o ţară vecină
oposiţiunea se plânge că Statul vecin trimite bani pentru
agitaţii şi guvernul dice: nu, nu pentru agitaţii trimite

bani, ci pentru şcoli şi biserici, sămi

arătaţi

unul

care
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sa ridicat din țara incrim
inată şi a spus: nu este
adevărat, guvernul ţărei mel
e trimile bani pentra
agitații
naţionaliste. De aceea vă
dic: este unic şi ori cât
aţi voi
să'i luaţi respunder

ea, nu vaţi putut ridica
până la înălțimea acelei crime, căci ca
să VE ridicaţi la această inăl
țime,. ar trebui să fiţi în
sta

că printre

re să o repelați și eii
nu cred
să maise poată găsi vre
unul care
a făcut d. Sturdza la

d-voastre

st repete ceea-ce
(A plause prelungite).
Și atunci,

Orfei

la

1894.

d-lor, ce să maj exa

minăm restul! Că a venit
la guvern și a suprimat anu
itatea el singur fără să
i-se
ceară ?
|
Dar, d-lor, cum să nu
o Sugrime un om care
a vor
cum a vorbit la Orfei!
Nu trebuie să i se ceară. bit
destul să ghicească că
Era
O să i se ceară unui
om care
dicea la Ortei, că banii -se
dai pentru agitațiuni şi
peniru şcoli; “i trebuia
nu
fatal interpelarea de la
Apr
ili
1898, ca să'l impingă
e
să facă propunerea din
Noembrie
1898. Acesta este adevărul
istoric, de el nu vă pute
scăpa. (Aplause prelungite).
ți.
Când

când

acesta

așa aţi

vă

este

speculat

trecutul,

cu

să mâi diceți că noi am

când acestea sunt faptel
e,

cestiunea

speculat?

naţională,

(Aplause

îndrăsniţi

prelungite).
Ce figădueli am făcut
noi românilor de dincol
o, în
toiul cel mai mare al opo
siţiunei? Când spus'am
că ne
putem amesteca

în trebile lor? Când am
spus că atunci
când vom veni la guv
ern vom face cutare
sati cutare
lucru? În această privin
ță puteţi citi discursurile
din 0posițiune

toate! chiar cele de Ja int
runirile publice. Pe nici
noi nu l-a luat măcar
frigurile momentului ca
să făgăduiască ceva. Nu am
făgăduit nimic. Dorinţa noa
a fost să facem ceva,
stră
să
scăpat, dar nu am făgăduit scăpăm ceea-ce mai era de
Dimic, nu am speculat nim
ic.
Dar veţi dice: ce operă
aţi făcut? Am făcut opera
călăi morai, de executori
de
aj sentinţei supreme; am
făcut
operă de executori implac
abili, pentru că crima
fusese
atât de mare, în cât tre
buia şi r&splata să fie mar
e.
lată ce-am făcut!
unul

Am

din

simţit în inima

noastr

ă cum se ridică în
valuri
indignarea neamului ace
sla, ne-am atins de dur
erea şi
indignarea lui,şi atunci
ne-am hotărât să lovim
cu se-

aa
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cura r&sbunării pe
delung repetate).

aceasta se chiamă speculă,

Dacă

prelungite şi în-

făptuitori. (Aplause

atunci judecătorul

care

dă sentinţa in contra criminalului, speculează dreptatea,
atunci călăul care trage secura speculează dreptatea. Și
care

criminalul

este

scapă

prea blând şi un călăi absent.
România a fost judecătorul şi noi
execuţiune

această

de a trage
sfoară

sfoara

pe care

mândru.

am

am

avut

ghilotinei,
tras'o

Și dacă

călăul!

şi eii de jucat

sunt

judecător

printr'un

fericit.

în viața mea,

un

în

rol, rolul

Este

singura

şi de densa

sunt

(Aplause prelungite și indelung repetate).

era sce atzi Ea ia

victimă

NENTA ȘCOALELOR DIN BRASOV LA SENAT
9

———

Şedinţa de la 11 Tebruarie 1900
.
Venind în discuţia Senatulu
i procctul de lego pentru
lelor din Braşov, oposiția
prin graiul d-lui P. 8. Aure renta cuvenită şcoalian și Il. Isvoranu,
imputa guvernului și mai
ales d-lui %, fonescu că
ai trădat cestiunea na,
țională și că pe nedrept
a fost acuzat a-l Sturdza
casul partidul liberal so cons
de trădare ; că în tot
ideră quit față de trădarea
La aceste acusațiuni ati răsp
de care a fost acuzat,
uns mai întâr d-nii ]. Laho
vari, ministru de externe şi Th. Văcărescu, după
cari intervine și d-l Take Ione
scu rostind discursul
următor :

Domnilor
După

discursul

Senatori,
de eri,

aşa

colegului mei de la externe,

ia nimeni

cuvintul

de pe

vorbind, absolut nimic noă

de luminos

firesc

banca

şi de

cald

al

ar fi fost să nu mai

ministerială,

şi

adevăr

nu se mai poate spune, căci

toate ar&tările oposiţiunei,
d. ministru de externe le-a
redus, sunt convins, la ceva
mai puţin de cât praf.
Dacă am luat „Cuvintul, d-lo
r, este pentru că am fost
pus în causă de către d. Aur
elian, care se află în această
cestiune

într'o

acum

un an,

situaţiune foarte

în această

cestiune,

ciudată,

căci d-sa

era cu

până

noi, şi de

acum

un an frebue să fie alt-fel de cum
era până acum un an.
D-sa a găsit de cuviinţă să'mi
facă mie imputare că
am fost prea violent în Cameră,
că am vorbit de o execuțiune morală, și să'mi dea
şi acest avertisment că în
Tealitate nu am ghilotinat pe nim
eni.
„D-le Aurelian, am fost în Cameră
nu violent, dar drept;
aşi fi fost pe lângă drept şi blân
d, dacă nu eram atacat,
căci cum v'am spus—,şi în
această privinţă nădăjduese
să nu mă schimb nici o-dată;
când voii fi alt-fel să ştiţi
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că anii venind asupra mea'mi vor fi slăbit puterile—v'am
spus: nu cunosc altă defensivă, de cât ofensiva; dacă ofensiva mea

câte

o-dată

ustură,

vă este uşor

să

nu

suferiţi

de densa: atacați mai uşor. Căci, cum nici o-dată nam
găsit plăcere în atac, ci numai datoria de adevărată defensivă-ofensivă, vi se va r&spunde mai cu. blândeţe. So_coteala mea cu d-voastră e foarte simplă: de câte-ori
veţi âtaca, voiii ataca cu toate puterile; de câte-ori veţi
ataca cu prudenţă, vă voii răspunde cu blândețe, în totd'a-una însă cu dreptate şi mai in tot-d'a-una ceva mai

jos

de,

cât 'aţi

merita

d-voastre. (Aplause).
Am vrut să execut
deţi

un

Don

după
un

faptele

partid

Quichotte?

şi după

purtarea

politic!?
De ce mă

Numai

Don

Quichotte

lupta

crecu

ceea ce nu se putea desființa. Nu m'am gândit să desfiinţez un partid politic, ci un om, ceea-ce e alt-ceva. Și
nu am aşteptat să vii pe această bancă ca să vE spun
aceasta. In Cameră, în acea epocă în care aci luptam din
toate putevile în contra d-lui Sturdza, când d. Aurelian

era calificat de dispărut. . .
D. P. S. Aurehan :
d-voastre.

D. Take

aceasta
vorbesc

Ionescu,

|

Nici o-dată

ministru

n'am

fost

alături de

de fi nance : În cestiunea

a rentei de ia Braşov? —me€
mai mult de cât aşi vrea...

forţaţi

atunci

să

D. P. S. Aurelian: Vorbiţi cât puteți.
D. Take Ionescu, ministru de finance: Atunci voii face
istoricul interpelărei

mele

de la Aprille

cestiune absolut pe aceeaşi linie eram
care
care

1898. In

această

noi şi gruparea pe

atunci o dirigiai d-ta, pe care ai părăsit-o dar în
erai atunci, şi prin urmare, în această calitate —

căci nu se întâmplase

partea a doua
— vă califica ca dis-

părul.

Dar ori cât de dispărut, nu puteți să nu ştiţi ceea-ce

vreme

nu

am dis, căci sa publicat în Monitorul Oficial şi pe câtă
aţi

renunţat

la viața

că citiți Jonitorul.
Eu

am

glis că:

politică,

sunteţi

presumat

|
«ne

ridicam

în

contra

unui

om;

ți

să se știe și să se înțeleagă și la aceasta să se răspundă. >
Când prin urmare, am vorbit de execuţiune, nu m'am
gândit la copilăria. de a desființa un partid. Stiu că ţara

are nevoe de două partide, ori cât de inferior ar fi unul

-
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din ele, ţara are nevoe de ele.să

Şi lucru

curios,

mai des la

cu

putere,

câţ

din

vie pe rînd

e mai “interior

causa

chiar

unul,

la putere

cu

atât

a inferiorități

vine

sale
poate. Ar fi un păcat ca să r&mână
numai un singur partid;
ştiii aceasta, deşi s'a găsit un
om — unul singur —- câre
să dică că țara a rămas numa
i. cu un partid şi că aşa
este bine. Acesta era şeful d-vo
astre. A spus-o aici în
Senat, acum patru ani, ca pri
m-ministru! Dar de sigur
in mintea mea
Partidul

nu a putut

d-voastre

“l-am

intra

asemenea

lăsat întreg,

diceţi că'l urăsc? De ce laşi uri?
Omul

enormitate!

neexecutat.

Dar

urăște din două

sentimente: din necaz sati din
invidie. Necaz in contra
d-voăstre? Dar ori de câte
ori aţi dat in mine - m'aţi
mărit, şi dacă aşi fi vanitos n'aş
i avea de cât dorinţa să
me loviți mai des! [nvidie?!
Ar trebui să mă consideraţi
"lipsit de bunul simţ, ca atunci
când vă văd pe d-voastre

să v& invidiez! (Aplause).

Vă inchipuiţi

aces

t sentiment,
ura in contra d-voastre? Urăşti
pe cine-va dacă ai inima
MICĂ, când acel cine-va stă mai
sus de cât tine; dar să
vă urim noi pe d-voastră în anul
1900! Credeţi-mă, d-le
Aurelian, că nu se poate lucrul
acesta! (Aplause).
Cu d. Sturdza am dus răsboiul,
nu cu partidul d-voastră
şi de execuţiunea d-sale am vorb
it, da! Diceţi că pol regreta imaginea
ce am făcut, Nu, nu regret de
loc! Dar
imagin
ea era sângeroasă, moralmente, da!
E,.

d-lor, după
ce am făcut operaţiunea, "mi Şier
sesem sabia pe mânecă
şi 0 pusesem în panoplie; credea
m că nu o să mă mai
servesc de densa. Când ați rede
schis cestiunea cu acea
îndrăsneală de care singuri sunt
eţi capabili, vina mea
este dacă, căutându-mi sabia în
arsenalul m=ă, am mai

găsit pe tăişul ei câte-va picături de
sânge?
din

nu

ştiţi că

toate lichidele, sângele dispare
mai grei ?
Fiind-că, însă, aci în Senat, aţi
luat-o mai

de jos şi
mai blând, şi fiind-că partidul liberal
a fost aci representat
de d.
Aurelian,

care

mai liniştit de cât d.

este mult

mai

blând,

Sturdza, ȘI eit voiii

mai

moderat,

fi mai

blând,
mai moderat, maj liniştit. Ce
nevoe este ca unui om.
inarmat cu puşca cu cremene, să
răspundi cu arma Manlicher?
(Ilaritate).
Chiar dacă am arma

Manlicher,

o voii ţine în arsenal
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şi voii lua arma Henri

armata

Martini, suficient de bună

pentru

cu care mă bat. (Aplause).

Aceeaşi este tactica în politică, ca şi în
Ei voisem, d-le Aurelian, să vă fac un

tate, eii voisem

să vă

scot

din

r&sboaie!
act de drep-

păcatele

d-lui

Sturdza;

d-voastre ţineaţi să vă solidarisaţi cu d-sa; cu plăcere;
fie-care işi alege soarta care o vrea.
D-voastre la cuvintele mele din Cameră că am contri-

buit la executarea şefului d-voastre, 'mi-aţi dat un avertismeni, spunându'mi că în curând voii vedea că nam
ghilotinat pe nimeni; un dublu avertisment, adresat pe
de o parte foştilor d-voastre tovarăși de la Drapelul să
se grăbească să 'şi strângă bagagele, să reintre în partid,
căci d. Sturdza în curând va lua guvernul, adresat pe de

alta parte nouă,
puțin lupta.
Dacă

că d. Sturdza se apropie și să mai slăbim

vE inchipuiţi

d-voastre că noi vom desarma find

că d. Sturdza se apropie, vă înşelaţi! Li bine, aflaţi:c
d. Sturdza la pămint am putea fi mai generoşi, dar cu
cât d. Sturdza se va apropia mai mult, cu atât noi vom
îndârji lupta noastră în contra lui. (Aplause).
VE inşelaţi când credeţi că d-sa se apropie!
D-voastre vă închipuiți că oamenii politici sunt în viaţă

fiind-că dai banchete şi toastează cu socialiștii?
D-voastre credeţi că dacă vaţi adunat în jurul
mese

de

vre-o

anarhisti,

70 de inşi în cari

întră şi

aceasta v'a redat viaţă şi că vaţi

guvern ?
Nu, d-lor,

d. Sturdza

nici

o

dată

nu

guvern. Ministru da, guvern nu!
E mare deosebire între a guverna
aci pe banca ministerială.
Se poate

vre-o

ca şeful d-tale să

ministru, se poate;
în care ţarasă

mai

pună

apropiat
putea

de
fi

la

o ţară şi între a f
fie

dar adevărat guvern

'și mai

va

unei
câți-va

încrederea,

vre-o

dată prim-

al României, cel
nu,

nici o dată!

(Aplause).
D. Sturdza a fost pentru tot-d'auna executat... moralmenie. VE dai întâlnire, şi vE asigur că nu va fi pentru
mine fericire mai mare,-de cât să "i declar aceasta
faţă, când se va întâmpla, dacă se va -mai întâmpla,

fie d-sa pe această bancă.

în
să
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Dar

ce este, d-lor,

cestiunea

Este -admisibil, este serios ca

toată

politica

de la Braşov ?

să confundați

naţională a d-lui Sturdza

cu un

d-voastră
singur

incident ? Este oare lucru serios
ca
să
mi
se
spună
că
d.
Sturdza a scăpat din incurcătură
embre 1898 a făcut o propunere pentru că la 28 hocare de altmintrelea nu
s'a primit, o

propunere indrăsneață? Aceasta
este cestiunea?
Dar aţi uitat trecutul și
păcatele d-lui Sturdza,
pentru
care "l-am luat la socoteală?
Aceasta este crima pe care
noi “i o imputăm? Vreți lămurire?
Fie! Să facem istoria
cu blândeţe și moderaţiune,
istoria celor 7 ani de când
Sa perteactat crima de la 1893.
Fără să se fi petrecut nimic
noă în politica europeană,
nici în privinţa relaţiunilor
noastre cu străinătatea, absolut
din senin, d. Sturdza la 1893
s'a suit la tribună ŞI printr'un
discurs elocuent, cum le
face d-sa pe tote, — şi în această
privinţă mărturisesc că et
Du pun nici un preţ pe
elocinţă, dacă omul nu apără
şi o causă bună ; îa tot casul
nu “i fac imputare că nu este
elocent, dar că causele pe
care le susţine sunt rele
şi că le susţine şi urit, căci
dacă
ar susţine causele bune n'aşi
avea nimic să "i imput, (ilaritate); — s'a suit

la această tribună și ne-a pisat
3 ceasuri, căci datoria noastră era
să 1 ascultăm, vedeţi chiar
şedinţa de astăgi dovedeşte
că este una din durerile guvernamentale

de a asculta (aplause)'și
în această pisare
de 3 ceasuri a vidicat în
contra noastră cestiunea
naţională. Cum cestiunea naţională?
Ce va să dică cestiunea
națională ? Cum

poate cestiunea
de desbatere într'un Parlament, naţională să fie subiect
între două partide? Ce
se poate discuta
spune

că numai

și asupra cărora

între oposiţie și gavern? Bunul
simţ vă
lucrurile care nu pot căpăta
o soluțiune

poate fi deosebire

în privința soluţiunei
între un partid și cel-l'alt
se pot discuta. Parlamentul
nu
este o Academie în care să
se facă geografie sait etnografie a rasei românești, Parlamentul
nu este o societate
de istorie în care se povestesc
1.000 sai 800 de anj din
relațiunile dintre două rase,
Parlamentul nu este o facultate de litere în care se fae
poesii,
suferinţilor unui neam, Parlamentul elegii în proză asupra
este o adunare de
oameni politici, representanţi
ai țărei, chemaţi să discute
cestiunile asupra cărora ei
pot să fie în divergență de
o-
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piniuni şi asupra cărora se pâte da
tiunea

naţională

în ce formă

o soluţiune. Dar ces-

ar putea

ea căpăta o solu-

ţiune guvernamentală? Când d. Sturdza ne spunea: sunt
atâţia români pe chilometru pătrat şi nu ai de-cât atâţia
deputaţi, foarte bine dar acesta nu are aface cu politica:
Şi unde începea politica? “Când d. Sturdza făcea aceste
trei proposiţiuni: întâiă, că românii în luptă cu Ungurii

aii dreptate, că programul lor este drept; al douilea, că
programul românilor din Ungaria fiind drept, trebue imbrăţişat. de către guvernul Regatului român, și al treilea
că guvernul român, găsind că programul românilor trebue

realisat, este dator să găsească mijlâce
aducă

la îndeplinire

programul

Ungaria. Și care erau

ca să

românilor

mijloacele?

Toată

din

facă

să

se

Ungariaîn

lumea

ştie

că

trei feluri de mijloace sunt: unul, scoţi sabia, treci Carpaţii şi, dacă ai nemerit-o, îndeplineşti programul romănilor de dincolo; acesta n'a cerut-o d. Sturdza, de alt-

mintrelea

nici nu "i seamănă.

(Ilaritate).

Al

douilea,

te

faci samsar cinstit, adică nu nemernic, între guvernul
ungar şi românii de dincolo. Samsar cinstit, ce presupune?

Că te poftesc cele două

părți, căci altminteri știți că ne-

poftitul nu are loc la masă. Vrea să dică aceasta presupune că românii de dincoloşi Ungaria te chiamă arbitru,

samsar între ei. Știţi că nu 1 poltise
românii

de dincolo

nici Ungaria

nici

la acest samsarlâc!

Mai poate fi un mijloc politic. Ştii de exemplu că există
o constelaţiune europeană în care concursul t&i, al Regatului român, pe anume parte a constelațiunei este de
aşa preţ, de aşa valoareîn cât il poţi vinde cu cutare
condițiuni, şi între aceste condițiuni şi aceasta: o schim“bare în starea internă a cutărui Stat aliat. Şi atunci..
Nu cunosc alt mijloc, nu există altul.
|
Ei bine, la 1893, d. Sturdza ne-a dis: datoria guvernului Regatului român e să facă să inceteze situaţia românilor din Ungaria; guvernul Regatului român are nu
numai această indatorire, dar are şi puterea să aducă la
bun sfirşit această indatorice, singura piedică e că în
guvernul României se află nişte nemernici cari nu sunt:

în stare nici măcar
torire,

să aducă la îndeplinire această inda-
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Consecința? Fi, dacă aşi fi la
putere, ași fi în stare să
la indeplinire această îndatori
re.
Acesta era discursul d-lui Stu
rdza,
|
Dinti'un fel de compasiune pen
tru partidul liberal, voi-

înțeleg şi să aduc

sem ani întregi

să lăsim

pe d. Sturdz

a singur, să ne
facem că am uitat că mulţi
din partid se pusese pe acelaș teren, voisem să scăpăm
ceea-ce se mai putea scăpa
din cinstea şi demnitatea țere
i, căci e contra cinstei şi
demnităţei ţărei ca un partid
intreg să fi făcut intâiti făgăduelile şi apoi înjosirile pe
cari le-a făcut un om. Compasiunea noastră ați luat'o drep
t slăbiciune, şi adi vreţi

si se ştie că toţi aţi fost părtaşi
la acea
săverșit. Pe voia d-voastre!

crimă

care

sa

Să vă
ca și d.
«Cel
Sturdza.

arăt dar că și d. Aurelian
era de aceiași părere
Sturdza atunci. Iată ce gice
a:
d'ânttii care a luat cuvintul
a fost d. Dimitrie
A venit d-sa cu veri-o ces
tiune răsvrătitoare?
«A venit, din coniră, cu
cestiuni cari sunt la ordine
a
dilei, şi pe cari, ca senator
şi representant al întregului
partid liberal, a găsit de cuv
iință să le expună.
«A venit cu cestiunea români
lor din 'Transilvania.
|
«...

Și apoi, d-le ministru,
furie contra noastră, când 4.
mânilor din Transilvania și
firesc, cel mai liniscit şi cel

de ce v'aţi ridicat cu atâta
Sturdza a pus cestiunea roUngaria în modul cel mai
mai neofensiv din tâte punc-

tele de vedere? D. Sturdza
sa mărginit a vă arăta cum
stă cestiunea, Românilor, cum
ai lucrat românii de dincolo, ce aii reclamat ei, și ait
întrebat pe guvernul român care este modul săi de
a vedea în această cestiune.
«Ce? Adică guv

ernul român nu trebue să aibă
modul
lui de a vedea: în această . cestiu
ne?
|
|
«Credeţi că

în starea în care a ajuns ces
tiunea Transilvaniei atât în ţară, cât şi în
Europa, va fi permis guvernului român să dică: nu mă
privesce, nu mă amestec?
«Știţi, ca şi mine, sati dacă
du 0 ştiţi o veţi invăța,
Că un asemenea guvern nu.ar
mai putea sta in capul
afacerilor țărej.
_
«Ați întrebat, d-le ministru,
că dacă am f noi la
guvern tot aceleaşi vederi am
avea ca acele rostite de d.

Sturdza;

vă declar că vom

avea absolut

aceleași

vederi,
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căci n'avem
alt-fel.

obiceiul să spunem

într'un fel

«D. ministru al domenulor P. P. Carp:

n'aţi face-o.»
Veţi vedea ce semeţ

şi

să

facem

Vă declar că
N

era d. Aurelian

era la guvern:
«D. P. $. Aurelian : D-le Carp,

ei

atunci,

ştiu

că

nu

când

d-ta

eşti

prooroc, că între alte calităţi ai şi pe aceea de prooroci;
dar să'mi fie permis a declara că in această cestiune am

face mai mult de cât faci d-ta.
«Dacă

este vorba

de a dovândi

cari nu ne convin, noi nu avem

puterea

cu condițiuni

nici o grabăde

a veni

la putere; prin urmare, n'am primi puterea de cât în
condiţiunile în cari ne-ar conveni, dar nu cu ori-ce preţ.»
Si apoi:
«Dacă Ion Brătianu trăia astădi, fiţi siguri că era de
mult în fruntea noastră pentru a protesta in contra mal-

tratărilor şi persecuţiunilor fraţilor noştri de dincolo.»
Știţi, d-lor senatori, că la d-lor aceasta e ultimul argument:

toate

merg

cum

merg, şi

de

odată

vedeţi

că a-

pare lon Brătianu. “Aşa, aţi vădut eri, când ni sa spus
că Ion Brătianu avea de gând să dea o moșie bisericei
Sf. Nicolae din Braşov, dar gravele împrejurări
— tot-d'auna ai avut grave

imprejurări!
— "l-ai impedicat

în

cei

192 ani să'şi realiseze scopul! Şi cum pe Ion Brătianu nu'l
mai putem întreba şi cum moşia nu sa dat, ce mai înseamnă proiectul nostru de lege pe lângă moşia ce avea

de gând să dea Brătianu în cei 12 ani de

putere,

dacă

gravele împrejurări nu "l-ar fi impedicat!!! (Aplause).
Aşa dar, vă primesc punctul de privire. Na fost d.
Sturdza singurul, nu este păcatul lui singur, cu toții ati

afirmat la 1893

şi regatului, şi românilor de pretutindeni,

şi Europei că d-voastră, consideraţi, că aşa e situațiunea
politică, în cât guvernul Statului român are şi datoria

şi putinţa

să se amestece

în cestiunea românilor din Un-

garia ; că. el.trebue să încerce — şi cu şanse de succes,
căci almintrelea e nebunie
— realisarea dorințelor lor, şi
că d-voastre nu veţi primi nici odată puterea în alte con-

diţiuni de cât să lucraţi pentru această realisare.

a

Ei bine, aţi venit la putere la 1895 şi singura operă
ce aţi realisat a fost operă de copist la dictarea unui di-
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A

plomat!

V'aţi

dus la

laşi şi

———

în gen

uchi, câci există ingenuchiări morale, cum exis
tă şi execuţiuni morale,
aţi
pus în istoria României pag
ina pe care o ştiţi! (Aplause)
.
Aceasta a fost indeplinirea
programului românilor de
dincolo: scu

zele de la laşi din anul 189
5!
Și d-voastre, înd ăsniţi încă,
d'abia 5ani după aceasta,
să ne luaţi la socoteală şi
să

ne propuneţi—căci aceasta
era miedul cuvintărei d-lui
Isvoranu—să ne facem chit
:
Du v& acusăm de trădare,
dicea d. Isvoranu, dar să
ne
lăsați pe noi în pace pentru
trecut. (Aplause).

Cu alte

cuvinte un fel de compensaţ
iune a păcatelor
d-voastre reale cu păcatele
pe care ni le puteți găsi!
D-lor, compensația aceasta
ar fi crătuială», cum pusese
în condica
n'o

primim.

de procedură colegul meii. Dar
această răfuială
Vă dec
lar

dinainte: 'nu

primim să uitaţi, nu
primim să ne ertați nimic,
din contră, vă rog ca cu toat
e
puterile d-voastre, fără nici
o blândețe, să vă puneţi
in
r&sboii ; luaţi artileria cea
mare, tunurile de cetate, face
ţi
apel chiar la trupele cele
neregulate, şi daţi-ne bătălia.
..
Dar nu ne propuneţi pace
de telul acesta, în care noi
vam
da pentru tot-d'anna ertare
pentru păcate care nu se
iartă

de cât la sfişitul pămîntului!

d-voastre încă nici nu
credeţi că aţi murit, şi noi
să vă dăm ertare păcatelor
!
Nu, nu putem să wo
dăm.
.
La 1893 sa comis prima
crimă, primul păcat, căci
de
aceea la 1895 sa injosit tot
ce era mai înalt în neamul
nostru. S'a injosit şi în țară
, şi dincolo, și în luropa,
căci
ați dat acest exemplu Europe
i —de care vorbiţi mereii
—
că aceasta 'este o țară care
poate indura toate. Ce n'ar
putea îndura o ţară care
poate indura ca un partid
politic, ca un om politic, dup
ă ce spune de la tribuna
Senatului că este datoria nea
mului acestuia să intervie
din- colo, odată venit Ja guvern
să spună că nici o datănu
a
dis lucrul acesta Şi să cea
ră scuze? (Aplause).
O ţară care poate îndura
asemenea lucruri, este o
(ară care nu poate să aibă
respectul nimănui şi care nu
poate îi ţinută in socoteală
la dilele de socoteală ! (A plau
se).
Aceasta e cea d'intâiă crimă
pe care aţi comis”, şi peniru această crimă nu v&
vom erla nici odată.
Nu este unul dintre noi care
să nu se fi simţit mai mic
săverşirea faptului

după

d-voastre ; căci ce este la
urraa
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avea nici

nu.ar

viaţa

fără care

acest patriotism,

urmelor

o valoare?
“Este mândriă trecutului şi speranța viitorului. Și când
d-voastră aţi atentat, când aţi tâlhărit din sufletul mei
care

mândria şi “speranţa, aţi comis o crimă pentru

ve

nu

voii erta nici odată. (Aplause).

păcatele

să ertăm

chit,

să ne facem

A!

cele

de

fără

ertare?!
Păcatul lui Adam știți cum sa ertat: sa tâcut fiul lui
Dumnedei om și sa restignit pe cruce! Li bine, slavă

Domnului nu vam spânzurat de cât moraliceşte; mai staţi
încă spânzurați cât-va timp, ca atunci să pot dice: sai
născut criminali în sânul acestui popor! l-am pedepsit,
acum să "i plângem şi să uităm trecutul. (Aplausc).

credinţă!

Dar dacă, cel puţin aţi fi făcut-o de bună

Atunci

ridicaţi

când

din Ungaria

în românii

speranta

unui ajutor, pe care ştiaţi că nu "1 putetă da, atunci când
ridicaţi printre românii de aici ilusiunea unei puteri pe
cari ştiaţi că nu

cel puţin

o au,

de bună

să fi fost

cre-

dinţă 1! Şi cum

puteţi dovedi aceasta bună credinţă ? Foarte

Uşor : refuzând

puterea,

măcar -unii dintre d-voastre, dacă

nu o puteţi lua în aşa condițiuni în cât să încercăm măcar
un

început

de execuţiune

a politicei

d-voastre.

“Acâsta ar fi fost o lecţiune morală să "1 fi vădut ped.
Sturdza, după comediile de la Orei, după veninoasa lui
cuvintare in contra noastră, să "1 fi v&dut transformându-se
în campion al naţionalismului rămânând senator ori de-

putat, ducând

în presa din ţară şi în presa din

campania

Europa, făcendu-se apostol al unei idei, aşi fi dis: este
de bună credinţă. Dar atunci .nu trebuia să primească

guvernul, nici să facă scuzele de la Iaşi, nu trebuia să
vie chiar d-sa să dărâme ceea-ce făgăduise că are să zidească (Aplause).
Voiţi să vă dai

n'am făgăduit

un

nimic

exemplu

în

aceasta ? Noi

privinţa

în

naţională,

cestiunea

tot-d'a-una

am spus: nu avem dreptul, şi mai ales, nu avem puterea
să ne amestecăm, căci în materie internaţională, intre
drept şi putere foarte mică este nuanta.

Ei, d-lor, de şi n'am spus măcar
ci din contră,

am

că vom

lăsat să se

tiunea

rentei,

multe

ori că este aşa. de compromisă

în

regula

inţeleagă

cesde

cât foarte grei
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se va putea resolva, credeţ
i oare că m'ași fi credut,
raliceşte, demn, în Putere
mosă fii ministru a] tărei,
dacă
nu se regula cestinnea Bra
șov
tâlnit cu mine la Noembrie ului? Credeţi că vaţi fi înaci, dacă la August nu sar
fi regulat această

un

cestiune? Credeţi că m'a
şi fi apărat ca
de la judecătoriile de oco
ale arătând că n'am
nimic, şi n'aşi fi

avocat

fagăduit

sim
ca atunci când ai sgândărit ţit ca o obliguţiune morală
un lucru eşti dator să-?1 duc
la un bun sfârşit,
i

sati să te jertfeşti?! (Aplause)
.
Dar nu e un prieten
care să nu şlie că n'aş
i fi stat
aici!! V'aşi fi dat atunci
exemplu cum. trebue un
om să
se poarte ca să capete
autoritate într'un neam.
(Aplause).
Dar d-v
aţi stricat

oastră nici nu Vaţi gândit
tot, vaţi micşorat

şi pe noi, căci

nu e'cu

la jertfă. Din potrivă,

pe d-voastră

putință, şi în

şi ne-aţi scădut

țară şi afară, să

nu ne judece şi pe noi
după d-voastre, nu mai
este cu
putință, ca atunci când
aude cine-va despre un
om de
Stat român, să nu'şi dic
ă: trebue să fie d la Stu
rdza,
căci nu se poate să se
deosibească așa de mult,
când toți
sunt dintr'un

la 22 Decembrie

înșelat.
«Cred,

i asupra

|
d-lor,

(Aplause).

de la 1893. Istoria, cre
deţi-mă nu vă
fost de ajuns r&spunsul
nostru, nu v'a
vs spunea Alexandru
Lahovari: aţi
sfirşi prin scuse, nu v'a,
fost de ajuns
eii, de! mai mititel, dar
tot vă spuneam
1893, căc

d-voastre

nu

m'am

că

am terminat:cu această
cestiune naţioteiminat dicendu-vă : dor
esc
,
doresc mult să
adeverească cee

«nală, şi am

«nu se
a ce cred cui. Răi cre
d, că nu a
«fost din partea d-voastre
de cât un calcul greșit
, v'aţi
aşteptat să audiţi de la
noi declaraţiuni cari sa
să ne facă
«imposibili peste graniţ
ă, sai să ne slăbească
în țară; aţi
«calculat că vom ascund
e poate tainele inimei
noastre şi
«atunci ne veţi arăta pub
licului ca pe nişte oameni
«sânge românesc, ori
fără
vor spune cuvinte imp
rudente şi
«atunci să ne arătaţi lur
opei, ca pe nișțe oameni
cari nu
«pot duce Statul româ
n pe calea de conservar
e, de linişte
«şi de ord
«N'am

ine! (Aplause
cădut

în Cursa

prelungite).
pe

care

|

ne-aţi

întins-o.

Dum-

.

neam!

Ati comis crima
va ierta. Și nu v'a
fost de ajuns când
inceput așa, şi veți
când vă spuneam şi
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a
«nedei a voit ca, cercetând în fundul inimei noastre, să
«o găsim aşa de curată în cât să putem resista!» (Aplause).

Aţi reinceput Ja 1894. La 1894 nu va ajuns ce făcuserăţi la 1893; ați mai scoborit cestiunea; la 1893, dacă

ați fi fost de bună credinţă aţi fi făcut numai un atentat
în contra siguranţei ţărei, căci calculaţi râi situaţia poJitică a Europei, calculaţi răi şi mijloacele ţărei româneşți; la 1894 vaţi coborât râu de tot. De unde era vorba
de

nemernici,

niște

ne-ați

plici ai ungurilor pentru

com-

criminali,

în

transformat

desnaţionalisarea

de

românilor

dincolo. La 1894 aţi pronunţat la Or/eă acel memorabil
discurs pe care "l-am scos în ediţia mea proprie, căci

este unic în toată literatura politică a lumei întregi şi vă
ca, căutând

desfid,

evul

din

medii,

să

chiar

în archivele

găsiți

ceva

republicilor italiene

acest

cu

să semene

care

discurs al d-lui Sturdza. Atunci, în cele 37 pagini mărunt
tipărite, ne faceţi complici ai maghiarilor; şi ştiţi de ce

complici? Pentru ca ungurii să desnaţionaliseze pe românii
din Ungaria cu ajutorul nostru şi noi să ştirbim libertăţile
publice din România cu ajutorul ungurilor, ca să fim şi
noi magnați ca cei de la Budapesta, ca cei cu cari mâncăm trufe şi bem şampanie; aţi descoperit chiar că în
crima noastră avem complici femei, sfirşisem prin a con-

rupe tot sexul bărbătesc şi ne adresam

şi la cel-alt

sex!

A vorbit d. Sturdza 3 ore, d-sa un om responsabil, fisicesce

neapărat, şi ce a spus?—sabia mea şi ghilotina mea mo“rală este o imagine de orator, în discursul d-sale nu sunt
imagini

de orator,

rotund, înghesuit,
unde

să vă citez,

«Aceasta

ci lucruri

scrise cu scrisul său mărunt,

pe foiţe, pe cari le citea.
totul este aşa de

e necesar,

pentru

că

ştii

de

incercare

de

Nu

frumos:

la

această

a întuneca şi de a suprima cestiunea naţională, şi-aii dat
mâna oameni puternici din lăuntru şi din afară. (Aplause).

«Şi dupe ce a trecut munţii, ea a devenit şi la noi o
cestiune naţională de prima ordine, fiind-că am căpătat

toţi, câți păstrăm numele de român, convincţiunea că boerii
noştri,

cari astădi sunt la putere,

și nu simţesc românesce,
pla use).

n'aă

inimă

românească

ci trădau cinstea naţională
|

(A-

«Se denunţă acestea pentru a asmuţi Europa în contra
noastră, ca pe urmă să poată, boerii maghiari, maghiarisa
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pe românii din Ungaria,

nească

planul

iar

boerii

lor de desființare

de fapt, a libertăţilor publice.

noştri

să-şi

hotărâtoare,

de

|

îndeplidrept

şi

«Acum, că ei cred că tripla
alianţă este un mijloc de
a sugruma neamul românesc,
boerii mor de iubirea triplei
alianţe! (Aplause. Aşa e)).
«De aceea, după mine, cei cari
astădi ne guvernează,
nu merită
num

ele de partid, ci numai
9 coterie, fără
alt ţel de cât exploatarea posiţiun
ei lor de Stat, în folosul
lor personal şi

momentan, Pentru dânşii e
nimic ca să
Sugrume şi să pună in pericol
neamul românesc. (Aplause),
«Partidul naţional liberal, ca
fie-care partid politic bine
organisat, doreşte

să fie la cârma țârei. ELa dove
dit insă,
când a fost la putere, cât de
inalt şi cât de mare este
țelul ce'l pune acti

vităţei sale; el a dovedit
că cunşte
cât de mari sunt datoriile sale
câtre țară, către națiune
şi a dovedit că ințelege a'şi
indeplini aceste datorii. Partidul naţional liberal nu rivn
eşte puterea ca să desființeze
libertăţile publice

în Regat şi să aplaude când
maghiarii
pe românii din Ungaria. Dacă
con
diţ
iun
ea puterei este
— să o exercităm în
sugrumă

dic—nu

dorim,

odată. (Aplause),

nu

vrem

să

-

aceste directiuni; atunci
venim la cârma Statului nici

«Puterea, pentru a trăda inte
resele naţionale aceasta e
treba boerilor. In asemenea
condițiuni nu am dorit, nu
am primit puterea nici o-da
tă şi nici de acum inainte
nu 0 rivnim şi nu o voim.
(Aplause).
|
|
«Dar să vedeţi, d-lor, cum
merge lucrarea boerilor maj

departe,

căci nu are sfirşit catalogul
trădărilo; rşi trebue
trădare să fie vedită ca să
scie tot ro„mânul că adi ne invălue vră
jmaşul din afară prin vrăjmaşul din năuntru;
ca aci întreaga

resele

ei cele

mai

ca să scie națiunea cum stati
intevitale şi să judece între “ace
i cari le

apără şi între acei cari-le trafică,
(Aplause).

«Nu! Ei, deschis şi cu zel,
ai dat Maghiarilor ajutor
„ca mai cu siguranță şi mai
iute să se ucidă neamul.

«Nu
treg.

Va

vreaii astă-di să citez nume.
veni

insă timpul,

dacă

Am

lucrurile

un
vor

catalog

în-

rherge

tot
ast-fel înainte, când voii citi
în public acest catalog inDiscursuri, IV.
!

18

>
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dicând şi faptele desăvărşite de fie-care, ca cel puţin
aceste nume să fie pe vecie înfierate cu sigiliul trădărei».
(Aplause).

figuri vecinic înfierate

că suntem

ne spune

Şi pe urmă

cu sigiliul trădărei naţionale, şi conchide cu această frumoasă îrasă:
«Am arătat că totul constitue un complot uricios şi o

mare trădare de neam şi de țară». (Aplause).
Va să dică, vă încăldiserăţi râu la 1894!
Ce

era, d-lor?

la

Cercaserăţi

r&sturnaţi

ne

să

1893

printr'un dublu joc: sati turburare inăuntru, sai neincredere in afară, şi fiind-că nu mergea destul de repede

complotul d-voastră, ne mai combinaserăți o mică surprisă la începutul lui 1894. Sciţi că fuseseră osîndiţi
la Cluj diriguitorii partidului naţional de acolo, şi atunci
şeful d-voastră nu găsea nimic mai cuminte de cât sa
serie faimoasa scrisoare care sa publicat, în care sfătuia

cao datorie pa-

«că li-se impune

pe românii de dincolo

«triotică şi naţională ca cei condamnaţi la Cluj să trans«porte in România centrul activităţei lor în lupta ce susţin
«pentru existenţa națională a românilor din Transilvania

|
«şi Ungaria».
Semnat: Dimitrie A. Sturdza, în diua Inălţărei DomSa
nuluă (Mai) 1894!
Vă întrebaţi d-voastră ce sar fi întâmplat dacă românii
din Ungaria nu erai mai cuminţi și mai patrioţi de cât
d-voastră? Vă întrebaţi d-voastră ce s'ar fi întemplat dacă
ei var fi ascultat sfatul şi ar fi venit să transporte acti-

vitatea lor pe teritoriul Regatului român? Una din două:
sati, d-lor, guvernul român permitea ca pe teritorul lui
să-și aibă centrul agitaţiunea în contra unui Stat vecin,
și atunci cădea şi veneaţi la putere d-voastră ca să-i ex-

pulsaţi; sai guvernul român îi expulza. Și intr'un cas
şi în altul, procesul de la Cluj sar fi sfârșit prin pagina
cea

care

urită

mai

la

condamnați
(Aplause).
Aceasta

aţi reuşit,

era

Cluj
opera

şi

în istoria

scrie

se poate

d-voastră,

operă

multe

aţi dat peste mai

țara

din

expulsaţi

unui

neam:

!

românească

monstruoasă!

Nu

vă

as-

piedici

de cât

ceptaţi. Și atunci v'aţi înfuriat şi pe guvernul de la Budapesta

că nu

ţipă

destul

la

Viena

ca

să

ne

răstoarne

pe noi, cari nu

țineam

ordinea în țară, şi
din Transilvania cari
nu Vaii ascultat sfatul pe românii
a veni la Bucuresci
nebunesc de
să

aducă aci centrul lup
tei lor constituţionale, luptă car
e e treaba lor să
o poarte, iar nu a
noastră. V'aţi năpust
it pe românii cari
nu Vaii ascultat,
i-aţi acusat că i-am
cumpărat noi! Aceast
a era spectacolul ce daţi Europei,
dacă Europa ar vrea
să vă citească
discursurile. Iar pen
tru guvernul ungure
sc, necăjiţi cum
erai, vaţi apucat să
denu
pentru agitaţiuni naţion nţaţi că! noi dăm, bani dincolo
ale. La

1894 aţi mărit crima
la 1893, căci dacă la
de
1893 făceaţi o fa
i
codul penal, nu e nu
chiar in
mai crimă politică, ci
cr
im
Era un obiceit vechii
ă ordinară.
, recunosc, şi aici
d. Aurelian, ca din ace
are dreptate
astă țară să se dea
instituţiunile culturale
ajutoare la
de dincolo;

românesc

căci, dacă neamul ace
sta
că istoria "l-a resp
ân
di
t
în
mai
politice, în loc să-l
str

are nenorocirea

multe organisme
ângă într'unu)
singur, dacă el e sin
gurul în Europa aşa
de îmbucătăţit
în cât nu poţi trece
NICI o graniță fără a
da peste fraţi
de aceeaşi religiune
şi
popoare : este că viața limbă, are şi el un avantagiu între
morală intre toţi me
fost aşa de strinsă, in
mbri
cât el nici dialecte nar i lui a
cunoasce stare suflet
e, nici nu
ească
deosebită ! (Aplause).

adevărul.

Acesta

e

Ei bine, d-lor, pe bas
a acestei vieţi suflete
era obiceiul d'a se da
sci comune,
ajutoare de la noi, şi
acest obiceită
crescuse încetul cu
încetu
eram ministru al instru l, şi avusesem e i norocul, când
cţiunei, să % dai 0
desvoltare maj
mare, așa că în anu
l 4894 să ajung la
acest cas unie—
'salutaţi-l ! vam spus
de mult că nu 7] veţi
când puteam da 15
mai vedea— .
0.000 lei ajutoare
în
trun an, şi în
delegaţiunile unguresc
i contele Kalnoky să
lereuză acest lucru
declare că toşi de
ordinea dilej! (Aplause legaţinnile unguresci să treacă la
). Nu era din partene un drept,
căci nimeni nare dr
eptul să subvenţioneze
in țară străină:
era însă o mare
torie. Această

românesci,
(A plause).

toleranță,

victorie,

era

în

tot casul

în loc să încălzeasc
ă

o mare

vic-

inimele d-y.
a otrăvit pasiunile dvoastră național-liberal
e !

In loc să vă diceți:

ministrul

instrucţiunii, trecător

ca

976

toţi oamenii!

nu

e nimic,

e a ţărei nu

isbânda

fiind-că nu lui Take Ionescu

e a

lui,

i se tolera lucrul, ci Rega-

sciți
tului român! în loc să mă înjuraţi pe mine cum
tră
d-voas
tari,
i
sunteţ
să atacați, singurul lucru în care

în loc să v& pară bine de

vaţi năpustit pe subvenţiune;
acel

ceas

ni'] da contele

care

pe

triumt,

de neaşteptat

Kalnoky, repausatul, o spun pentru d. Isvoranu....
D. Ilariu Isvoranu: Dacă n'ar fi repausat nu "l-aţi cita,
|
căci poate var desminţi.
e: Ai făcut răi,
financ
de
ru
minist
u,
D. Take Ionesc
a-le Isvoranu,

că ai întrerupt. Intrerupereae şi ea o armă

parlamentară, de cât nu e bine să o mănuiască ori-cine.

(Aplause).

Pentru

aceia dintre d-voastră cari n'ar cunoasce

cuvintele lui Kalnoky

întreruperea

delegaţiuni,

în

d-lui

Isvoranu m& forţează să le reamintesc.
lată ce dice contele Kalnoky:

«In ceea-ce privesce suma de 525.000 de franci, insşi
crisi în budgetul României, pentru ajutoare la şcoalele
bisericile

ministrul

române,

declară

că

are

cunoscinţă de

iţia guaceasta ; însă fondurile nu sunt lăsate la dispos
mase
mai
Cea
vernului, ci supuse regulilor comptabilităţei.

sumă,

parte din această

adică

380.000

de

franci,

este

toate
cheltuită în favoarea românilor din Macedonia şi
ia.
Român
de
şcoalele şi bisericile suni subvenţionate

«Guvernul turcesa are cunoscinţă de acest fapb.
«Restul este distribuit şcoalelor şi bisericilor din Tran-

silvania ; însă, după

toarele se acordă

declaraţiunile

numai şcoalelor,

guvernului român, aju-

cari fără ele ar fi fost

,
nevoite să se închidă».
spus guAceasta este cartea verde de la 1894; atât a
i, iar
biseric
la
și
şcoli
sernul român de atunci; dăm la

'
nu la agitaţiuni, dăm la şcoalele şi bisericile sărace.
u
Şi departe de a ne compromite, eii sunt foarte mândr

de această carte verde de la 1894! (Aplause).
se arăta
In loc se vă mândriţi şi d-voastră, căci țărei

e
increderea şi al ei era meritul, d-voastră la Orfeii, —trebu

vepetat cât de des aceasta, căci sunt crime
„să îngrozească pe toată lumea, pentru a nu

mite—d.

cari trebue
se mai co-

Sturdza la Orfeă, iată ce spune: die că dai la

începe:
şcoli şi biserici? ia să vă spun e cui dă! Şi
«Comitele Kalnoky ştie până la ban, prin comunicările
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ce

i le-a

făcut

guvernul

nostru,

toţi

bani

i cum sati
cheltuit, d-sa ştie de exemplu că
în anul 1893—94 preotut
Voinea din Braşov a ridicat asup
ra art. 82 din budgetul
instrucţiunei publice, cu mandat
ul No. 169, suma
de
98.500

lei și cu mandatul No. 1.595 suma
de 90.000 lei;
că d. Diaconovici, actualul director
al Dreplăţei şi fost
redactor la Rumânische Revue»...
i
In mandat
tahigraful,

nu era
contopistul,

probabil de cât Diaconovici, dar
cum se dicea în vechime, nu pute
a

să nu treacă toate calităţile fie-căraia
; (Ilaritate) continuă:
«.. a ridicat în acelaşi an Şi asup
ra aceluiași articol,
din același budget, cu mandatul
No. 3 suma de 2.000
lei, şi cu mandatul No. 7 sum
a de 40.000 lei. Aceste

patru sume dai 190.000 hi.
D-sa știe că în anul 1894—
95, din art. 47 al budgetului
cultelor şi instrucţiuni publice, s'a ridicat de preotul Voin
ea din Braşov, cu man- .
datul No. 54, suma de 58.500
lei şi cu mandatul No.
1.85%

suma de 45.000, precum d. Diaconov
ici, directorul!
Dreptăţei, cu mandatul No. 1.159,
suma de 2.000 lei și
Aurel Mureşeanu, cu mandatul
No. 4.543, suma de 5.000

lei. Aceste

patru

sume

fac

110.500

lei».

Și atunci, d-lor, evident că s'a regulat
soarta
țiunilor

subvendin România pentru şcoalele
române din Ungaria.
“şi-a

Cine

r fi putut închipui că atunci

când un şef de
partid, când un om în verstă,
reputat responsabil, vine
şi spune în public: nu este adev
ărat ce vă dicea Kalnoky,
—care de alt-fel nu era ungur,
era dinti”o familie veche
de origină din Ungaria, însă
trecut de mult în Austria,—
eu vă pot asigura că banii daţi
de guvernul romin ajung
în mânile luj Voinea, Mureşeanu
, Diaconovici, prin urmare,

pentru

agitaţie

în

contra

guvernului

ungu

resc, o greşeală,
un păcat in contra dreptului
internaţional, repet, cine
işi putea închipui că in urma
acestora guvern
. ul
ungar
va tolera ca Statul român să
dea subvenţiuni şcoalelor şi

bisericilor române

este

omul

Orfeii, la
atâţia ani
noastră?
d. Iariu

să'şi

din Transilvania şi din Ungaria
? Care

închipue

1894, n'a murit
de purtare leală
(Aplause). Dacă,
Isvoranu dicea:

discurs, (Ilaritate), bine...

un

singur

minut

că

în

sala

toleranța care se căpătase după
şi de politică demnă din partea
d-lor, d-voastră aţi denunțat—
aceasta nu e denunțare, este

-

at]
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D. Nariu Isvoranu: A fost cestiunea de deosebirea
între cuvintele dise intr'un Parlament şi o intrunire publică.

ce

D. Take Ionescu, ministru de finance: VE înţeleg:

spuneți

nu

la întruniri

numără.

Este

însă greii să se pri-

ceapă ast-fel de cinste şi de către cei din străinătate. La
Paris, la Viena şi în toată Europa nu se ştie că .morala
oamenilor politici este una în Parlament şi alta în întrunirile publice. (Aplause).

Cu aceasta ne-aţi dat o lecţiune: pe viitor să nu ne
mai ocupăm de ceea ce spuneţi d-voastră la intrunirie
publice, probabil tot aşa şi la banchete. (laritate).

D. Ilaviu Isvoranu:
eu. (Ilaritate).

Banchetul acela vă stă în gât, văd

D. Take Ionescu, ministru de finance: Dar d-lor, bine

este să facem

se

să

pe cei din străinătate

aşa este de joasă starea civilisațiunei şi a cinstei
la noi,

răspundători

în cât nu sunteţi

că

convingă,

politice

ce spuneţi

de cele

in întrunirile publice? Vedeţi, scot banchetele de o parte,

şi mă& mir numai
cele ce spuneţiîn
De sigur cei de
din străinătate nu

Ori-cum

de iresponsabilitatea d-voastră pentru
întrunirile publice.
aci vă cunosc şi nu vă cred, dar cei
vă cunosc, d-lor.

că

însă, este sigur

subvenţiile

murit

-

O

sala Orfeă, la 1894.

ai

în

|

D. Aurelian, confundând subvenţiile de Stat cu ajutoa-

vele ce ar da particularii,

se întreabă

mai putea da fidelii de la

noi la

dacă

biserici

pe viitor vor

şi.la şcoli

de

dincolo.

N'aveţi nici o grijă, d-le Aurelian, legiuirea ungurească

daruri. Spuneţi aceasta bogătaşilor
permite asemenea
d-voastră, cari ati luat obiceiul să'şi lase averile la nerude,
că pot să lase la şcolile şi bisericele de dincolo, şi să fie

siguri că ceea-ce vor da, va fi. primit de destinatari.
(Aplause).
Alta este însă cestiunea subvenţiilor de Stat. Acelea.ail

pierit la 1894,

şi este

chiar

o minune că în urma discur-

sului d-lui Sturdza de la Orfeă încă un an de dile Statul
român a putut să piătească regulat şi ceea
Braşov şi ceea ce da fără datorie aiurea.

ce datora

la
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Evident,

când

a venit

înceteze.

Dar

cel puţin

q. Sturdza

d. Sturdza

inceteze această minune?

această

cestiune?

Ce, adică

minunea

aşteptata

să

nerea neacceplată ce aţi făcut la 1898

plicaţi neplata

Pentru

rentei

puteţi

de la 1893?

ceară

să

Sturdza
cu

Noembre

în

propu-

să

ex-

ce când aţi venit la guvern în 1895, aii incetat

nu numai subvenţiile cari se dedeaii aiure
a
rentei școalelor bisericei S-tului Nicolae
din
oprită de cine-va? Dar dacă era oprit
ă din
putut să o plătească d. Aurelian la 1896
?

oprirea făcută de guvernul
relian

să

i se

Se poate apăra: d.
credeţi că

trebuia

n'a

făcut

treaba

dar şi plata
Braşov? Era
1895 cum a
A câlcat d-sa

uuguresc ? Bi cred că d. Au-

aceasta,

şi

dacă

d.

Aurelian a
plătit sub ministerul d-sale, este că până
atunci nu venise oprire

de la guvernul

vecin.

Dacă

este

aşa,

atunci
d. Sturdza pentru ce când a venit d-sa
la guvern în 1895
nu a plătit renta bisericei? (A plause).

Cum vă închipuiți d-voastră că veţi
putea, nu cu mijloace de care dispuneţi, dar chiar dacă
ați avea mijloace
puternice, să ameţiţi conştiinţa acestei
ţări până în gradul

in cât să nu şi pună întrebarea pe

care

'şi ar

putea'o
puve şi un copil. Foarte bine, la 1898
a venit nota d-lui
D'Acrenthal ca să nu se dea. Dar la
1895 când a sosit
la guvern d. Sturdza, de ce n'a mai.
dat? A! credeaţi
că dacă veţi da renta veți fi r&ii notaţ
i? D-voastră, tari
indrăsniţi să ne cereți să intervenim
în Ungaria, să ce-.
vrem guvernului ungar ca sub amen
inţarea dorobanţilor

noştri să schimbe politica sa faţă de
poporul român,
d-voastră sosiți la guvern la 1895, şi
«cel d'ântâiă lucru
e să vă gând
să mai

iţi ce ar face plăcere, prin ce act
aţi putea
daţi o dovadă, pe lângă scusele de la
laşi, că veţi

face nu nnmai

lealitate inlerpaţională, dar şi servi

cii iniernaţionale! Da căutând în conşiiința
d-voastră întunecată, va trebuia un ostatic. După cum
dedeaii ostaticii Regi
barbari Impăraţilor romani când inche
iaii tratate, după
cum trimitea copiii lor la Roma să
servească drept ostatici,

aţi luat
metal fulş, aţi
mis'o plocon..
Aceasta v'a

şi d-voastră o tavă, nu de argint dar
de
pus pe dânsa renta de la Braşov şi aţi
tri(Aplause).
foșt politica, aceasta nu se va uita. (Aplause).
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va

se

Vă îinchipuiţi că acest fapt negru

va trebui nu îndrăsneala d-voastră, dar dacă
să scoateţi din mormint pe Demostene şi pe

tot nu ar putea să vă

apere,

pentru

că

Dar

şterge?

aţi putea
Cicerone,

talentele

toate

lesne
când se pun în slujba unor asemenea. cause,
se perd ele, dar causa nu se scapă.
D. Aurelian, mai puţin fricos de cât d-voastră, având
mai puţină nevoe de a-şi trimite şi d-sa un ostatic acolo
unde vă trebuia, d-sa, care vorbise la 1893, dar care în
mai

urmă tăcuse şi avea mai puţine păcate de ertat de cât
d. Sturdza, d. Aurelian a plătit. Apoi. iar a revenit d.
Sturaza, şi iar nu s'a plătit. Și vreți să faceţi comparaţie
cu

noi,

cari

sosiți

la Aprilie: 1899

ştiţi că de la lunie 1898
ungar

guvernul

De aceea vam

să nu

mai

nu

am

primit

biserica a
primească

plătit?

ordin

Dar nu

de

la

nimic ?

spus că dacă venea biserica să'mi ceară,

aşi fi plătit, dar nu a venit. Și când aşa stau lucrurile,
vreți să le acoperiţi cu faptul că vaţi pus în mişcare la

Noembre 1898! Dar ce se întâmplase înainte de Noembre
18989 V& luasem ei de guler in Aprilie 1898 în Camera

deputaţilor României. De aceea a trebuit să încercaţi ceva,
după ce încercaserăţi în zadar toată vara să vă apăraţi
cu acusări de falşificări cari n'aii prins!

Acestea sunt date:

din aceste date nu

sunteţi ca întrun cleşte în cari dacă
cai, vă strânge mai râu,

puteţi să eșiţi;

încercaţi să vă miş-

La 1895 veniţi la guvern, suprimaţi renta fără să vi
se ceară; la 1896 ministerul Aurelian plăteşte, deci se

mai putea plăti. VE intoarceţi la guvern, iar suprimați
renta şi fără să faceţi nici o propunere dincolo. Şi când
la Aprilie 1898 sunteţi strânşi cu ușa, faceţi acea pro-

punere care e foarte frumoasă, dar care nu a r&uşit. S'a
supărat d. Ilariu că colegul meii comparase această propunere

cu

călul

care

era frumos,

dar care a murit. Dacă

voiţi să luaţi în seria zoologică altă comparaţiune, slobod.
Cestiunea este că lucrarea d-voastră era nevieţuitoare, se
aseamănă cu un copil născut-mort, saii cu operile acelor
ce se chiamă în artă les ralts, cu capo-doperile Zari n aii
v&dut încă lumina dilei. (llaritate). Cam aşa a fost şi
propunerea

d-voastră,

un

rate.

Căci, d-lor, când se face o invoială trebuesc două părţi:
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una care

propune şi alta care primeşte. Pe acea care se

propue am descoperit-o, ştiţi cu toţii prin ce mijlâ
ce ; n'am
vEdut însă şi pe aceea care ar fi primit.
lată şi în privinţa cestiunei de la Braşov,
cum este
imposibil să eşiți din această logică inexorabil
ă a faptelor.

Dar ne întrebaţi

ce

credem

asupra

soluțiunei

ce

am
dat noi cestiunei.
”
Mai întâi, a-lor, această soluțiune are
marele merit
de a fi o soluţiune. Vă mai afirmăm că d-voa
stră n'ați [i
putut nici o-dată să ajungeţi la o aşa
de favorabilă soluţiune.
Pretindeţi însă că vam impedecat noi
de a ajunge la
soluţiunea acaasta, şi aduceţi în apărarea
d-voastră un
artico
In
nu

„d-lui

l de informaţiuni al d-lui Caşolteanu.

nefericită stare a ajuns partidul naţional-lib
eral, când
mai are altă armă ca să se apere, de
cât opiniunea

Caşolţeanu,

publicată

în Epoca

Credeţi-mă& că chiar în starea
credeam mai preparaţi, de cât
veniţi.cu asemenea apărări!

de la Maiă 1898!

d-voastră actuală, et vă
vă văd că sunteţi când

Tot ce s'a publicat în Epoca — dice d. Aure
lian — este

opiniunea, partidului

tot ce s'a publicat în

conservator. Primeşte d. Aurelian, că

Voința Naţională asupra d-sale

să
fie opiniunea partidului naţional-liberal?
(A plause, Ilaritate).
Evident că nu; căci atunci d-sa ar
(i încă printre dispăruţi, nu ar fi putut reveni la viaţă.
i bine, tot aşa se

întâmplă

şi la noi,

cu

o deosebire

redactorii nedisciplinaţi se amusă,
amusa în partidul d-voastră, adică

însă. La

d-voastră

cum e obiceiul a se
cu ocări şi înjurături

asupra oamenilor. Pe când la noi, redac
torii nedisciplinaţi se amusă în domeniul ideilor. Repor
terii juraalelor
d-voastră, când nu ascultă de ordinul şeful
ui, vă ocăreşte

pe d-voastră saii pe noi; reporterii
noştri, când nu ne
ascultă pe noi, se apucă să resolve cesti
unile mari europene.

(Ilaritate).

Evident

0 copilărie

că şi din pariea

temperament

de

reporter,

al casei.

La

unora şi din partea altora este

dar

care

tot poartă

temperamentul

un fel de

d-voastră,

cea
d 'intâiă zburdălnicie: o ocară, o insulta;
la temperamentul
nostru : regularea cestiunilor inalte. (Apla
use).

9
GG
try

d-lui Caşol-

Atât va r&mas, apărarea

Dar, încă o-dală.

ţeanu, -cu care voiţi să combateli

noastră?

soluţiunea

A doua calitate, d-lor, a soluțiunei este că a fost primită
cu plăcere de către cei interesaţi. Și aci, d. Aurelian, să

niă ierte, a ficut o mare greşeală când a citit scrisorile

lui Raţiu,

Cosma,

Partenie,

şi a celor-alţi,

jurnalist de la noi, care îi intreba dacă

cerute

de un

se declară mul-

țumiţi, şi la care ei spun că ur fi preferat alt-ceva. A
făcut o foarte mare greşeală, dic, căci cum şi inchipue
d-sa că ar fi posibil ea fruntașii Românilor de dincolo,
lor, să se declare pe
cari sunt în luptă cu guvernul

d'antregul -—aşa ca un fel de satisfacţie de trăzască Sulfanul ! — mulţumiţi?! (Aplause prelungite. Ilaritate),
Credeţi d-voastră că apucăturile d-voastră sufleteşti de
a fi încântat când primeşti o notă de la Petersburg, care
Hi dă peste nas, sait de a face scuse la laşi, ca să le
indreptezi în

Austriei,

faţa

credeţi,

dic,

că

aceste apu-

cături se cuvine a intra şi în trupurile românilor de
dincolo? Şi mai credeţi că dacă var semă&na d-voastră in
cele sufleteşti, ar imai putea ei să represinte o causă care
interesează atâta lume şi de care spuneţi că sirmpatisați.
(A plause).

Nu, d-lor! Nu'i judecaţi cu acelaşi compas. Când, prin

armare,

o soluţiune

internaţională,

convenită

între

două

guverne, are atât de la dcuşii: recunoascerea că alt nu
se putea şi că ceea-ce sa putut e bine, să fiţi satisfăculi
şi să nu căutaţi a; discuta aci la această tribună
grijile şi starea lor sufletească. (Aplause).

părerile
|

Dar nu e în lege şi şcoala de comerciu. Acesta e cusurul?
Ba încă d. Isvoranu dicea: de ce aţi desfiinţat şcoala de;
comercii?
Lucrul e foarte simplu.

Dacă d. Isvoranu ar fi cunoscut istoria bisericei Sf.
Nicolae, ar fi ştiut că legile cari au recunoscut drepturile

pisericei. vorbesc
comercială. Ar fi
reală, nici școala
cu acesti 38.000

de. biserică şi de gimoasiii, nu de şcoala
ştiut. iarăşi, că nici gimnasiul, nici şcoala
de comerciii nu sunt intreţinule numai
lei, că biserica mai are 80.090 lei ve-

nituri şi prin urmare, va da pe cei 38.000 lei cu preferinţă la gimnasiii şi şcoală reală, complectând restul,
din cele-alte venituri ale ei şi va mai r&mâne şi pentru
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şcoala comercială ; căci dacă 38.000 nu ajunge nici pentru
gimnasii, nu era de nici o utilitate să se împartă pe.
trei. Școala comercială deci are cu ce să trăiască din veniturile bisericei Sf. Nicolae.

Dar aţi mai adăogat un lucru.

care

vorbește:

«De

Și

aci

ce a făcut acea

e d.

reservă

Aurelian

biserica? Nu

cum-va nu ne-am scăpat de cei din Braşov?».
Va să gică, aceasta v& interesează pe d-voastră:

dacă

ne-am scăpat? Este un fel de stafie Brașovul acesta pentru
d-voastră care vă turbură liniştea! Grijea d-voastră în soluțiune este: ne-am scăpat?! (Aplause).
li bine, ei v& mărturisesc că dorința mea ar fi să

nu

mă

fi scăpat

de cei din Braşov. Ceea-ce mă

interesează

pe mine roai mult nu este liniştea mea de a mă
de cei din Braşov, ci dacă acei din Braşov ati
mijlocul de a 'şi menţine şeoalele lor. (Aplause).
Iar

în

cât

se

o-dată—ceea-ce

atinge

de

reserva

nu se poate,

hisericei

căci

că

guvernele

scăpa
astădi

dacă

vre

țin

an-

îşi

gagiamentele luate—dar dacă vre-o-dată,

printr'un cata-

nu sufer de acea micime
(Aplause).

v&

clism internaţional, nu sar executa angagia mentele luate,
reservu făcută de biserică, faţă de Statul român, în loc
să me sperie, mă incântă; căci ei nu sunt stăpânit
de
dorința de a mă scăpa cu ori-ce preţ de cei din Braşov
,

de

spirit

care

caracterisă.
|

A mai venit d. Isvoranu şi astădi, după lecţiunea primită eri,—căci cu d-lor toată discuţiunea este de geaba,
de o mai vorbi unul,o ia d'a-capo—și ne-a dis: în
materie diplomatică schimbul de note nu este o convenţie,
de ce dar nu se votează și la Budapesta o lege
ca

aceasta ? Dar oare d-voastră astă-di

vE o presentăm,
State? Nu; ci că
Căci vedeţi,...
dintre noi, uşa a

Aprilie 1898,

nistru

prin

legea

pe care

votaţi angagiamentul dintre cele două
pot trimite
eu cei 115 mii lei.
cu toată ura d-voastră contra unora
voit soaria, ca eii să vă interpelez la

tot ei să iscălesc la Ianuarie 1900

de culte proiectul

de lege,

să se întâmple

ca mi-.
schim-

bare de minister ca să iscălesc tot eii ca ministru de
finance şi titlul de rentă la Februarie 1900. Aşa se
în-.
templă

că,

în vecii vecilor

pe de o-parte

jarea de la Orfeă iscălita Sturdza, iar

pe

să stea denun-

de

alta

titlul
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de rentă iscăiit Take Ionescu. (Aplause furtunoase şi îndelung repetate).
A! v& supără! v& doare! evident că da.
Dar ştiţi, d-lor, care ar trebui să vă fie durerea
dacă aţi putea să simţiţi mai adânc? Este : convingerea
noastră

că dacă

Q-voastră

aţi fi obținut

această soluţiune,

fi mulţu-

pe care ştii că nu aţi obținut-o, ţara nu sar

mit, fiind-că în d-voastră n'are încredere, ar fi judecat'o
după trecutul d-voastră şi ar fi dis: mă tem de ei, chiar

când

pe când despre

vin cu daruri;

noi ţara ştie ca am

fost cu consciinţa curată, că ne-am riscat
noastră. politică, toată cinstea noastră de om
cestiune! (Aplause).
|

toată viaţa
pe această

Aceia

A! să fim blândi, să fim dulci, să fir moderați!

cari pot să fie blândi, dulci şi moderați nu se asvârlă
cum m'am asvârlit la Aprilie 1898 în această cestiune!
D. Aurelian ştie că n'am făcut'o pentru reclamă, știe că

am oferit grupului

să facă densul .in-

pe care il presida

terpelarea, şi eă primeam să fiu lucrătorul neştiut, nu
artisanul aplaudat; nu căutam aplausele, dar căutam suc-

cesul cestiunei. Când

am vădut că nu vă oferiţi să faceţi

că este mai bine să se angagieze
interpelarea, şi credeţi
asvârlit în luptă şi, de şi
m'am
ul
- conservator,
partid
eram susţinut de mulți amici și chiar de regretatul Lascar

Catargi, am spus că o iai singur asupra mea-—ceea-ce
ar fi trebuit să facă şi d. Sturdza la 1893, să ia singur
răspunderea—am luat răspunderea singur,. căci vream să

iai şi pedeapsa toată dacă nu r&uşeam. Aceasta v& explică pentru ce câte-va săptămâni la început unele ziare
nu mă susţineaii, pentru ce câţi-va amici, cari aveau de-

plină încredere în cinstea mea se îndoiaii dacă am făcut.
bine, aceasta vă explică şi îndrăsneala cu care mam
avântat

şi aceasta

o simt adi.
Am învins, vam
Invins-am,

vă explică

şi puţina

mândrie

pe

care

i

învins! (Aplause).

dar cestiunea

nu

sa

isprăvit.

Din

faptele

d-voastră, din crima de acum 7 ani, totul nu se poate
şterge ; toţi suntem mai mici adi, de cât eram acum 7 ani.
Tot ceea-ce constitue cea mai frumoasă parte a suliletului nostru, acea înălţare către ideal la care avem toi
dreptul să aspirăm cu toţii, idealul naţional, nu vre-un

|

i
;
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ideal de schimbări de hotare, dar acel
ideal de frăţie sufletească, pentru că prea puţini ne-a
făcut Dumnedeii ca
să ne împuţinăm noi singuri, a scădut
în noi toţi. Dacă

ei m'am

pus în capul mişcărei de anul trecut; a

fost ca
să scăpăm ce mai puteam scăpa, ca să
ștergem ceva din
ruşinea naţională. (Aplause).
Vă place grozav să vorbiţi de Europa.
Europa, dacă

se ocupă de noi, şi făcuse o tristă idee de
neamul acesta,
când v&duse palinodia d-voastră de la guve
rn după cele

ce spuseserăţi în oposiţie;

Europa

nu ține socoteală

de

un
al cărui oameni politici trafică cu seniimen
tele
naționale !

neam

Ce socoteală să: ţie de o ţară care prim
esce să
aibă drept prim-ministru pe un om
care a făcut scuse
după ce tot el o avântase într'o întrepri
ndere nesocotită?!
Noi am scăpat ceea ce se poate scăpa
, pentru. că nu
totul se putea scăpa.

Ceea ce a scăpat

cinstea

națională,

a fost

indi

gnarea
generală care va ingenuchiat anul trecu
t Şi care vă va
îngenuchia ori de câte ori veți îndrăsni
ca să ridicaţi o
cestiune ca aceasta !
Atunci, d-lor, îmi veți dice: ce! nu
avem noi nici o
“datorie către Românism, nu avem
noi o altă Misiune de
cât să o ducem

dintr'o di până în alta, nu avem

nici

un,
ideal? Avem unul, şi v& rog să “1 servi
ţi cum il servim
Şi noi. Această datorie este ca să întărim
regatul român.
Aceasta este partea noastră de muncă.
Faceţi-o, căci noi
această parte de muncă o facem cu
voia sati fără voia
d-voastră, cu amenintarea saii fără amen
ințarea d-voastră.
Cliar cu amenințarea d-voastră, căci
ne produceţi efectul
unor oameni cari în nepulinţa lor vor
să facă gălăgie
multă, ca să se creadă că pot ceva.
[i bine,

secretul

puterei

noastre,

nu

este

numai

în
convingerea adâncă că slujim interesele
țărej şi ale Bomânismului, dar în cunoştinţa desăverşită
pe care o avem
despre forţele d-voastră reale. (Aplause
prelungite şi îndelung repetate. Oratorul este vită felicitat
de d-nii senatori).

CESTIUNEA

HALLIER

LA

CAMERĂ

Şedinţa de la 15 Decembrie 1899.
Ca

urmare

a crisci financiare, statul român
a fost nevoit să renunţe la unele
proiocte de lucrări publice ; între aceste
a era și lucrările portului maritim
de
la Constanţa ; acestea fiind date în între
trebuia mai întâiu să resilieze contractulprindorea unul străin A. Hallier, statul
ce guvernul liberal făcuse cu acosta ;
şi cum aceasta trebuia făcut cât mal
repede, pentru ca statul să poată termi
na
în regie lucrarea și nevoind a satisface
pretenţiele exagerate ale antreprenorului
,
s'a deferit, casul unui tribunal de arbitri
. In acest scop guvernul a presintat
un proiect de lego care a fost combătut
de D-nii Marghiloman şi ]. 1. C. Brătianu îu numele oposiţiei junimiste și
liberale din Camoră, cărora le-a răspun
d. Em. Pantazi raportator şi d. Minist
s
ru al lucrărilor publice Dr. C. Istrati
.
Intervonind în urmă şi d-l Carp, ca
să comba
nescu luă cuvîntul şi rosti următorul discur tă proiectul de loge, d. Take Ios:
”

Domnilor
Onor.

de lege,

d. Carp

ne-a: spus

fiind-că

prin demn,

Deputaţi,

nu e nici

voit

incepe

că nu

util,

votează

nici

prin: util,

acest

demn.

proiect

A

inceput

şi iată

de ce: incontestabil că d'asupra ori-cărei cestiuni
de utilitate se pune

cestiunea demnităţei, şi înainte de
a examina cestiunea
de demnitate care e hotărâtoare treb
ue să avem în vedere
întâiu utilitatea lucrului, căci dacă
nu e nici util, ce să
ne mai ocupăm de cestiunea mai grav
ă a demnităţei.

E util sau nu?
|
Aşi ruga să vă amintiţi că din arătăril
e d-luj Brătianu
și ale d-lui Marghiloman a reeşit un lucr
u pentru d-voastră
toți, că

la început nu eram partisani
cestiuni prin arbitragiă.

Când ne-am

Atunci, când
stare financiară

ai soluţiunei acestei

făcut noi partisani ai acestei soluţiuni ?

ne-am dat mai bine seama de adev
ărata
a ţărei, şi de obligaţiunea imperioasă
ce

aveam să ne descărcăm de toate acele
legături, cari ne
impuneaii cheltueli cărora nu ştim dacă
le putem face

făţă.

Nu

e vorba

contractul

de

diferite

Hallier suntem

proiecte,

este

vorba

obligaţi să cheltuim

că

prin

un număr
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cât vom putea

tuim

voim

de ani, şi noi

de milioane într'un număr
şi când

să chel-

putea.

vom

D-lor, sciți care e situaţianea financiară a tărei? S'o
vedem, şi vom vedea pe urmă şi care este adeverul în
cestiunea de demnitate.
Situaţiunea financiară a ţărei este aceasta : cu cea mai
mare greutate, repet, cu cea mai mare greutate sa putut
contracta un împrumut care ne dă 1356.000.000 net;
aveam

atunci

tesaur 104.000.000,

bonuri de

ce a r&mas ?

52.000.000 cu cari să continuăm şi să complectăm lucrăvile extraordinare, nu incepute, dar contractate cu iscă-

litura Statului, şi ca să acoperim de-o-cam-dată şi golul
anului acesta budgetar; pentru că este cu neputinţă se
pună cine-va atâtea imposite pe o țară ca să poală acoperi

nevoile normale dar şi golul budgetar al anului

acesta de calamitate. Acâsta nu se poate.
Atunci, d-lor, care este cea d'intâiii obligaţiune a unui
guvern cuminte? să inlăture numai greutăţile momentane,

şi să lase uceiaşi situaţie ingrijitoare peniru el suii pentru
cei. cari ar veni în locul lui? sati să vadă bărbăteşte situațiunea întreagă şi să iu toate m&surile cari poi face față
, toate?
la situaţiunea financiarădar
Apoi, vă spunea d. ministru al Jucrărilor publice : numai

la mine sunt 79.000.000 “în lucrări, nu numai începute
dar contractate acum în primă-vară vor veni locomotive
şi vagoane contractate cu rentă.,..

va trebui să plătim. . -

Şi în fine... Cred că restul "1 înţelegeți. Este destul!
Nam nevoe să insist! "Mi pare răi şi de cât sunt silit

să spun!

A, d-lor, fiind-că ne-aţi forțat să intrăm

discuţiune,

ştiţi care

era

adevărata

în asemenea

demnitate?

Să

votaţi

fără să discutaţi. (Aplause prelungite).
Ştiţi unde trebue să .vă căutaţi regula de conduită? Să
vă întrebaţi in conştiinţa d-voastră, dacă este unul dintre
d-voastră, care fiind în locul nostru n'ar fi propus ceea-ce
propunem

Atunci,

noi astădi!

d-lor,

ne-am

(Aplause

prelungite).

gândit la acest

lucru:

ce

vom

face ? Iscălitura Statului este dată; Statul trebue să plătească cele contractate ; şi ne-am dis: vom resilia cât mai
multe contracte vom putea. lată vă mărturisesc, am Şi

eii contracte pentru clădiri şcolare.

Dacă aşi găsi antre-

ame

nu numai
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prenori cari să primească
să resiliez contracte cu des
păgubiri, cu _risicul de a VE
da ocasie să mă atacați,
aşi
iscăli.
|
Am găsit cestia deschisă
la cea mai mare cheltuial
ă,
la portul Constanţa. Cu
acel antreprenor am tratat,
Dar mă mir de d, Carp
că mă intreabă ; pot să spu
n
că Statul n'a făcut atâtea şi
atâlea favoruri lui IHallier9
Pot să spun că Hallier are
dreptate in contra Statul
ui9.
Evident că nu pot, şi nu
numai că nu pot dar nici
nu
spunem noi aceasta.

Dar nu pot să judec singur,
mai este
cine-va să judece treaba ace
asta. Nu mă pot aştepta
ca
antreprenorul să primească
jud
ducă la judecata fie a tribun ecata nea; el are să se
alelor, fie a arbitrilor,
Acesta este

adevărul, Avem să oprim
unele lucrări,
unele cu desăvirşire, altele
le vom zădărnici şi după
cum
va vrea Dumnegei să fie
recolta anul acesta, aşa.
va fi
şi politica noastră în pri
vința lucrărilor publice,
le vom
Stăvili mai mult sat maj
putin.
Prima datorie este să fac
em faţă la iscălitura Statul
ui,
Şi aceasta ne obligă în
împrejurările actuale să
nu ne
uilăm la nici o altă con

sideraţiune.

(A plause).
Vedeţi dar, d-lor, situaţiunea
impune economii şi datoria
ea este să fac ştraje la cre
ditul Statului, să nu las iscălitura Statului proiestat

i, ci cel Puțin aşa cum
am găsit'o când am venit la put
ere. (Aplause).
Dar cum? Care esțe obliga
țiunea noastră faţă de
dq.
Ilallier? Să tac lucrări de
16 milioane în 3 ani. Dar
dac
a
unu vom putea; daca în
campania viitâre nu voiă
putea
execula lucrări de cât pen
tru 500.000 lei ? Daca voi
i voi
să inlocuesc cheiul de pia
tră de la portul Constanţa
, cu
cheiă de lemn?
Ei am v&dut porturi mai
importante de cât portul
Constanţa unde estaca

dele sunt de lemn. Vedeți
porturi, vedeţi porturile diu
canalul La Manche,
Inari, şi cw toate acestea
sunt făcute alt-fel de cât
portul Constanţa.
|
Aşa suntem noil Noi voim:
să construim pentru

şi alte
porturi
se face

generațiunile viitoare! Și la ace
asta vă rog să vă gândiţi
mult
și încă foarte mult, căci este
pe datorie construit. Nu este
făcut cu economiile noa
stre

+ Discursuri 1.

i

şi din puterile

noastre, şi de
!

19
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Va

noastre

foarte puţin cu lucrările

aceea ei m& mândresc
publice.
să dică, o datorie

imperioasă care se resumă pentru

mine ast-fel: nu este proiectul Saligny, nu este proiectul
Duca: indiferent de aceasta, vreai să fiii liber, să fac
sati să nu

sai nic,

fac; să "1 fac mare

încet sai repede,

metri ;

să 7] fac de o mie de metri saii de cinci mii de
să fac ceea-ce

vreati

ei, şi nu ceea-ce vreail ei, ci ceea-ce

pot ei. Adică, să fac ceea-ce pot plătişi să nu ajung
într'o siluaţinne ca aceea, că dacă voii fi siiit să m6 imprumut la Banca Naţională cu 4, 5 sute de mii de lei,
să spuneţi că am făcut un lucru nelegal, anticonstituțional. Sai dacă sunt silit să mă imprumut în străinătate,
să'mi spuneţi că sunt nemernic, dacă nu m'am putut im-

prumuta mai târdiii saii-mai de vreme, saii să mă sfituiți la economii pe cari ei nu pot să le fac. Repet, d-lor
deputaţi, am voit să fim liberi...
D. 1. A. Brătescu: Am să le propun ei, să vedem,
se vor

vota?

(Ilaritate).

D. Take Ionescu, ministru al cultelor și înstrucțiunei
publice: Da, d-lor, am voit să fim beri.

M& întrebaţi insă: această libertate nu este dăunătoare
“portului Constanţa ? Neapărat că nu. Ce ne trebuesce nouă
în realitate? Ne trebue un loc adâncit ca să poată acosta

bastimente de cel mai mare

tonagiu, și acest

să

loc

fie

la adapost pentru ca să poată adaposti bastimentele; un
Joc de adăpost pe o întindere mai mult saii mai puţin
mare, pe cât ne dă mâna, dar esenţialul este ca să avem
un loc adăpostit şi adâncit. Bine este ca să am 6 mii de
netri, cum dicea d. ministru al lucrărilor publice, şi este
firesc lucru ca d. ministru al lucrărilor publice, să dovească să facă acest lucru; dar e firesc lucru ca noi,
guvern, să ne gândim şi Ja puterile noastre. Bine este să

am un port cu o suprafaţă de mii de melri, dar dacă
nu pot să 7] fac de mii de metri, îl fac numai de o mie
de metri. Şi nu vroiii să fiii legat, prin contract, că neapărat să 71 fac de atâtea mii de metri, ori-care
tuațiunea ţărei. Aceasta nu poate să fie permis
vern serios.

Mai “departe: să cheltuim
crărie

lui Hallier?

Dar nu

ar fi siunui gu-

16 milioane ca să facem lu-

ne

mai rămâne

nimic

peniru.
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cele-alte

cheltueli de instalaţiune, lini
i de garagii, etc!!
Mai bine vreaă o mie
de metri de cheii, cu toa
te lucrările de instaloţiune şi cu
lini
fără nici una din aceste luc ile de garagiii, de cât 4 mii
rări.
|
Prin urmare, când soc
otim numai milioanele
pentru
contractul Hallier, aceast
a nu este drept. Trebue
să avem
mijlouce ca toate lucrările

0

parte mici

la început,

să meargă in concordanță,
pentru
şi cu cât va creşte portul
şi

cheiurile, cu atât să spo
rească şi utilagiul, iar
nu înteit
să am portul şi pe urină
să mă gândesc la cele-alte
lucrări.
Destulă greşeală sa făcut,
că am făcut întâiă podul,
înainte ca să facem portul
mai
— aceasta este a noastr
ă— destulă
greşeală s'a facut -că înt
âi

urmă

podul—aceasta

sa făcut linia Fetesci şi
în
este a liberalilor.

Aşa dar, cum puteam
să capăt această libertate
—v'am
concedat totul şi m'a
m pus pe dantregul
în hipotesa
d-voastră, avem atâta
dreptate în causă in cât
putem să
v& dăm cât vrem şi
tot ne mai remâne de
st
ul
— Cum
puteam să facem ca
.
să ajungem la ac=astă
libertate ?
Aveam 3 mijloace: să
intentim proces antrep
renorului,
să cerem pe cale de
judecată resilierea con
tractului Şi
despăgubiri, şi o-dată res
ilierea obţinută r&mâne
am stăpâni.
Poarte bine. Cât timp îns
ă trebuia să treacă? Toţ
i cari
aveţi experienţă puteţi
să spuneţi, că în mai puţ
in de 3—
4 ani un asemenea pro
ces
fi putut termina. In timpul de atâta importanță nu sar

acela ce făceam noi?
Conscontractului Hallier? Atu
nci ce era să
facem cu sentința după 4
ani?
Aşa dar ce rămânea? R&
ireprenorul sai să căutăm mânea să ne ințelegem cu analt mijloc
mească
truiam

să mă înţeleg cu
pot să spun aci cât a
ceruţ el;
milioa
ne,

9 milioane,

fi fost

aţi spus

Ei

d-voastră

nu

13
şi d. Marghiloman dicea
că mai bine

am fi dat câte-va milioane.
Ar

aotreprenorul,

lesne? Dar dacă am fi
venit cu asemănea,
propunere ce aţi fi dis d-v
oastră?
|
ȘI fiind-că suntem la
milioane, aflaţi că nu neînţelege cu d. Hallier.
am putut
Aţi vorbit aci de garanţ
ia d-lui Hallier, de sit
uaţie, de

Ia

şi el.
încercat

ne pe

Am

conform
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o muiţime

la ce folos? Nu ne-am putut învoi

de lucruri,

cu d-sa.

Atunci ce să facem?
Să nu ne căpătăm libertatea?
Nu, nu ne rămânea de căt arbitragiul.
Dar d-voastră

arbitral.

vă ridicaţi în contra tribunalului

Apoi credeţi că întun
sebire între tribanalul
D-lor, în procese de
Trebue să vorbim de
Tribunalele numesc

ast-fel
arbitral
acestea
lucruri
experţi,

de litigii este mare deoşi tribunalul ordinar ?
technice ce fac judecătorii?
aşa cum sunt.
experţii fac raport, şi tri-

te altă
bunalul sat confirmă raportul experţilor sau numeş
dă pe
se
alului
tribun
expestisă, dar, în definitiv, hotărirea
sub
însă
basa experţilor. Așa în cât experţii te judecă

controlul judecătorilor.
Aşa dar ce'era mai cuminte?

Să aşteptăm ani de dile

sau să
pentru a căpăta o hotărire în felul cum arălai,
cari
ilor
arbitr
luăm lucrul cu bărbăţie, să dăm cestiunea
pe lucrul
sunt calea cea mai scurtă, şi să mă fac stăpân

meii, să ?mi capăt libertatea mea

de

Stat

în

asemenea

momente de cea mai mare greutate.
bine ne-am
Eu am convingerea 'că cuminte am lucrat,
şi ce ele
dat seama cât de mari sunt greutăţile financiare
.
ne impun.
nă ?
nedem
este
Dar hotărirea aceasta pe care am luat-o
t
începu
la
de
Pentru ce? D. Carp dice: este demn să pun
n,
este nedem
într'6 întreprindere clauza arbitragiului, dar

să înca după ce sa pus în contract alt-fel de judecată,
nu
entul
argum
cheii uu arbitragiii! VE mărturisesc că
să
Stat
l-am priceput de loc; daca este nedemn ca un
se refere

la judecata

de arbitrii,

plectă, fie că de la început am

nedemnitatea

convenit la o

este

com-

asemenea

ajuns la această
clausă, fie că din interese reciproce am
învoială.
ţiunea, ca
Daţi-mi voe să inchei. Noi nu avem preten

trecători ai
guvern, să fim alt-ceva de cât conducători
giurare
impre
partidului şi majorităţei, dar daca este veri-o
deosibească
în care partidul nu poate nici odată să se
ne-aţi
Dacă
ate.
demnit
de
de guvern, este în cestiunile
că
este
ului,
partid
însarcinat aci cu apărarea intereselor
aveţi încredere

în noi,

este

că ştiţi

că

noi nu

suntem
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oameni să injosim demnitatea țerei. Dacă
însă aveţi cea
mai mică îndoială în sufletul d-voastră
că nu mai simţim cum trebue demnitatea tărei, că am
ştirbit'o în ceva
şi

că S'ar putea face alt-fel de cât cum am
atunci vă rog să respingeţi proiectul de lege, făcut noi,
nu din pricina

păcaielor proiectului de lege, dar pentru
că, în interesul ţ&rei, trebue să înlocuiţi pe oame
nii nedemni de
aci cu

alţii mai demni. (Aplause prelungite).

NOTĂ,

In urma

acestui discurs,

considerare cu 82 voturi contra. 18.

discuțiunea

şe închide și proiectul se iea în

CESTIUNEA

HALLIER

LA

SENAT

.

————

Sedința de la 17 Decembrie 1999.
Procctul de loge pentru votarea
-unci convenţiuni de transacție
şi antrepreaorul iallior adus
între Stat
la Senat este combătut de d-nif
P, Missir, 1,
Maiorescu și Em. Porumbaru și
Susţinut de d-uul General Manu,
finance și de d. Take Ionescu
ministru de
care Yospunde amănunțit tutur
or oratorilor 0posițiunei, respingând propunerea
de amânare și dând toate lămur
irile necesare
prin discursul următor :

Domnuibi

Sa tori,

Trei d-ni senatori ai atacat
acest proiect de lege şi
este incontestabil că cu totul
pe alt teren sa pus d. Porumbaru, şi pe alt teren s'a
pus d. Missir, complectat de
d. Maiorescu.

Pe d. Porumbaru,

cum

vă voii dovedi,

"l-a preocupat
cestiunea in sine. Pe. d-nii Miss
ir şi Maiorescu “i-a preocupat mult mai malt alt-ceva
: cum Sar putea întoarce
cestiunea așa, în cât să r&mână
regulată cestiunea Hallier,
să se
D.

facă, dar in acelaş timp să se desf
acă şi ministerul
De
aceea

voii

incepe

cu d. Porumbaru.

Theodor Rosetti: Nu este adevărat
.

|
|
D. ministru al cultelor Și înstrucțiune
i
publ
ice,
Take
Ionescu: Sunt convin

ţelesul săi, care
neexact. Dar este
țelesul pe care 1
în sine, căci ori

s că d. Rosetti nu dă cuvintalui în-

nu este parlamentar, ci vrea
să
exact, d-le Rosetti, Voturile nu
ai
dai cei ce le propin, ci ai înțe
lesul
cât în lumea aceasta ai vrea să
faci

dică
inlor
un

lucru, presentându'l însă pe altă
faţa, fața lui. adevărafă
este care atrage vederea. Nu este
cu pulință să se ascundă

DE aa

actual.

aşa lucrurile după voinţă; vă voiii dovedi imediat că moțiunea d-voastră este vot de neincredere, de şi foarte abil

întors. În acest cas,
emană

ca

într'o

multime

de la d-voastră, la început

de

cari

este o serintitură mică,

şi dacă eşti copil şi nu bagi de seamă,
de tot şi eşti perdut. Dacă însă te uiţi
vedi că e şubredă,

lucruri

te duci departe
bine la temelie,

n'ai de cât să dai o mică

lovitură

şi

totul s'a dărimat.
ME întorc însă la d. Porumbaru. D-lui a considerat ca
admis, — deşi d-sa nu a admis, ci s'a pus în ipotesă, căci
toţi aţi vorbit ipotetic,—că ar fi bine să se desfacă Statul

de contractul

Hallier. Nu

fac pe d.

Porumbaru

să dică

ceea ce nu a fost în intenţiunea sa să dică, dar ipoteza
a pus'o aşa; şi dacă e aşa, întreabă pe guvern: credeţi
d-voastră că Hallier a fost pus în regie pe drept sai pe

nedrept?
Foarte categoric declar, că părerea guvernului, şi nu
numai părerea noastră ca guvern, dar părerea noastră ca

oameni, e că foarte pe drept a fost pus în regie, şi cred
că ar fi meritat'o mai din vreme şi că pretenţiunile sale
sunt din cele mai
e foarte formală.

exagerate.

Dar, adaogă d. Porumbaru,

Declaraţiunea

mi-se

pare că

dacă d-ta cregi că pe drept

a fost pus în regie, atunci ce cestiune mai
noi şi el? Să vedem ce garanţie a avut,

rămâne între
să'i preţuim

materialul, să verificăm ştatele de lucrări şi să lichidăm.
Ce logic! Dar e destul să cred ei că Hallier a fost pe
drept pus în regie?

mai trebue

ori mai

trebue

să creadă

şi el? ori

ca o instanţă judecătorească, judecându-l pe el

şi pe mine, să spună că Hallier a fost cel vinovat? Partea
a doua, ca întreprindătorul să primească că bine a fost

pus în regie, ne-o dă d. Porumbaru ?
Intre altele pot să vă spun că chiar asupra lichidărei
lucrul e foarte grei cu Hallier. Fiind-că mă întrebaţi:
ei! aţi tratat? vă r&spund că am tratat şi vă pot spune
un mic incident din aceste tratări. Eram şeapte inşi,

— nu e un secret prin urmate, — când formula Hallier
pretenţiunea sa, exagerată cum vam spus, şi când spunea
advocatul săi, un avout distins din Paris: «D-ta, om de
drept, nu recunosci dreptul părţilor de a 'şi formula pre-

tenţiunea cum

vor?»

Am

răspuns:

«Da! dar să nu credi
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că în calea ridiculului

nu

”

vei găsi şi

mai ridicol. Dacă
d-ta vei cere lana, eii am să
cer calea lactee şi tot am
să te inving». Ast-fel am aba
ndonat acest teren, pe care

era evident că nu ajungeam la invo
ială, căci faţă de pretenţiile lui aveam şi noi prețuire
a materialelor făcută de
persoanele noastre competinte,
— ori-ce discuţiune prea
detaliată aici nu poate fi utilă,
dar acea evaluare o ceTusem noi cum cre

deam noi că e drept, nu pent
ru a'l
forţa pe d-lui, dar ca să ştim în
realitate ce eram datori,—
şi eram departe chiar asupra
preţuirei materialelor. Dacă
ar Îi fost numai acea
stă

deosebire,

că ar fi fost a intregului guvern,

la
şi
eu
se

părerea mea,

care cred

e că ași fi inchis ochii

material și aşi fi înghiţit doui
titani în loc de usul,
n'am fi rămas aşa de bolnavi,
cu toată critica ce ştiti
că ar fi venit, căci, d-lor, nu
e cine-va guvern când
teme de critică.
Dar nu e aceasta cestia. Iallier,
ca ori-ce antreprenor
pus in regie, pretinde că a fost
pus ri in regie, pe când
noi nu pretindem, dar avem con
vingerea că foarte bine
şi foarte regulat a fost pus
în regie şi că foarte îngăduitori am

fost față cu dânsul. Atunci cum
mai stăm cu
eșafodagiul d-voastră? Cum răm
âne
m
cu raţionamentul, că din momentul ce
a fost pus în regie, el nu
mai are drept la câștig? 'Toate
bune! Dar până când o
instanţă judecător
tot

ească, şi nu precisez acum
ce fel de
instanţă, dar o instanță, o hotă
rire obligatorie pentru el
şi pentru mine nu va fi prim
it punctul meti de vedere,
până atunci toată cestiunea
rămâne întreagă şi eii, ori
cât ași fi de convins de dreptate
a mea, aşi li un copil să
lucrez în socoteala lui şi in
perspeciiva, ori cât de puţin
probabilă ar fi, că se va pute
a găsi odată op instanţă
judecătoreas

că, care să judece că r&ă "l-a
m pus in regie.
Ar fi o slăbiciune de minte ca
în aşa condiţii, eu să
lucrez după un alt

timp

vom

lucra

plan, după altă concepţie. Noi,
cât
în regie, suntem ținuți să exe
cutăm con-

tractul aşa cum el a fost conven
it între Stat și antreprenor.
"Ei, d-lor! Dacă am fi fost în
timpuri bune și la largul
nostru arn fi dis: ori cât va
ține procesul... D. Missir
dicea: «Cum, era să țină proces
ul mult? Și tu vrei repede şi el vrea repede.» Cum
vrea el repede, când de
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6 luni aşteaptă şi nu ne-a făcut proces? Când ştie că cât
timp

a executa contractul

în regie suntem ţinuţi

am lucra

lui, el nu e de loc zorit să pornească judecată.
Dacă,

vom

vom

îl

fost proectat,

larg cum

portului, aşa mare,

lucrarea

continua

în trei

termina

fi dis:

ne-am

bune,

fi fost în timpuri

am

repet,

vom

dile,

ani de

a

face toate instalaţiunile acelea exagerate care nu ne trebue

adi,

mărit

cum sa

căci aşa

în urmă. portul

în adevăr

era

incomensurabil de exagerat, iar pe Hallier il vom chema
in judecată şi ne vom judeca in 2—3 ani, d. Missir

ştie că un

proces

care se termină în trei ani

nu

este din

cele mai lungi, și la sfârşit, tari de dreptatea noastră Sar
fi făcut lichidarea socotelelor şi nu ne-am fi gândit la

nici un angajament cu Ilallier.
Aceasta este însă situaţiunea noastră?
Avem împrumultaţi 156 milioane efectiv;
Avem deja 104 milioane lucrări de plată cu bonuri
|

-

tesaur';

de

Avem deficitul anului curent;
Avem numai la. ministerul lucrărilor publice 79 milioane contractate, nu numai începute, 79 de milioane,
dintre cari acum în primăvară vagoane şi locomotive vin

|
de multe milioane.
Și ce mai avem?
Avem imposibilitatea de a ne mai imprumuta şi aceasta
o ştiţi cu

toţii, nu

numai

fiind-că

ne-am

angajat

că nu

ne mai, imprumutăm, dar şi pentru că nimeni nu poale
face ca, câte-va luni numai după realizarea împrumutului,

să meargă

la alt împrumut

care să 'l înlocuiască.

Atunci

pe ce să conteze Statul acesta ca să poată plăti? căci în

sfârşit am făcut un împrumut în condiţiunile în care sa
putul, dar nu pentru ca să revenim după câte-va luni

la aceeaşi situaţiune în care ne-am găsit.
Atunci am luat lista lucrărilor mari, spre a căuta cari

din

lucrăti le putem desfiinţa,

exemplu,
ne

care

le putem

amâna;

de

să încercăm, dacă se va putea, chiar da» fi să

coste ceva

aceasta,

goane şi locomotive,

să amânăm

plata

furniturei de va-

să amânăm construcţia clădirilor ho-

tărâte, să resiliem din contracte cât vom putea; căci nu
este .ruşine să iei măsuri ca să plăteşti la vreme şi -să
mărturiseşti că in momentul de faţă nu poţi face plăţi,
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iar din contra să te furlandiseşti—cuvent trivial—că poţi
și să te loveşti cu capul de pereţi la un moment dat, ar
[i într'adevăr umilitor şi ruşinos,
Și pentru că Sa vorbit de umilinţă, fie dis în treacăt,
țările cari nu vor să aibă nici o-dată ocasiunea să'şi
calce

niţel pe inimă, trebue să'şi pună o regulă

ds

conduiti:

prin

să

reducem,

să se împrumute cât se poate mai puțin; aceasta este
o
axiomă pentru particulari ca şi pentru State. Pe câtă
vreme un Stat sai un particular se va imprumuta
mai
puţin, pe atât va avea mai mult independenţa de fapt
şi
pe atât va avea mai rar ocasiunea să simţă că a
fost
ştirbit intru ceva în demnitatea sa, saii să i se dică
de
alţii că a fost ştirbit intru ceva. Cu această axiomă, d-ior,
pusă în treacăt, să reintru în cestiune.
Datoria noastră era dar să reducem din cheltueli și,
urmare,

şi din

lucrări,

dar

nu

numai

ci să ne punem şi în posibilitatea de a intrerupe unele
lucrări şi de a le suprima chiar, căci,-vă intreb pe
d-v,,
şi Du vrea să fiii pesimist: ia presupuneţi că anul
cure
vine ar li un an mediocru—nu cred, semnele sunt alt-tel,

dar, in sfirşit, ar fi o nebunie ca la Ianuarie să se pretindă că se: ştie ce va fi;—ar mai fi vreme de lucrări
extra-ordinure? sar mai putea să se facă cheii de piatră
şi motoare electrice? sui va trebui sa te gândesci să acoperi mai

inlâiii cele-alte

nevoi,

precum

datoria

publică

şi serviciile interne care nu se pot reduce cu desăvâşire
- şi firă care se desorganizează cu totul mersul şi maşina
Statului!

Cu

o aşa

este sa reducem,

sitnaţinne

moştenită,

să tăiem, să suprimăm

datoria

noastră

şi mai

ales

să

ne căpătăm absoluta noastră libertate ca să putem cheltui
cât vrem şi cât putem şi la un moment dat să
dicem :
nu mai facem nimic la Constanţa doui ani, trei
ani,
patru ani. Aceasta ar însemna un bun guvern, şi
cine
n'ar face aşa nu şi-ar da în adevăr seama de nevoile
pe
care ni le impune adevărata situaţiune de adi. (Aplause).
Căci care sunt cheltuelile obligatoare, silite, ce trebuia
să facem la Constanţa? Restul de lucrări hidraulice
ale

d-lui Hallier.

7

|

D-lor, evident că nu vă puteți pune merei in ipotesa
că aveţi în buzunar sentinţa care hotăreşte că Hallier
a

fost bine pus in regie. Neapărat

că

ducă

d-sa

ar

avea
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un argument, “l-ar fi invocat deja în contra Statului ; argumentul de sigur nu există, însă chiar dacă ar exista,

mie nu mi-ar fi permis să '] spun. Convingerea mea însă
că Hallier n'are dreptate nu este destul; pentru că mie

nu 'mi-e permis să angajez financele ţărei pe judecata mea.
Asta nu o pot face, nu o fac. Ar fi nebunie să angajez răspunderea Statului pe credința mea personală că
nu vă perde un proces.

D-lor, nu e cu putinţă

ca

plăcerea

pentru

a

de

nu

disveni cu o lege care ar putea să producă critici
cuţiuni, să lipsim țara de un mare interes pe care 'l are
în această lege: de libertatea şi siguranţa ei. Noi punem
mai presus de ori-ce interesele ţărei, şi cu risicul de a
fi atacați, cu risicul de a perde liniştea noastră personală,
am propus această lege.
Pentru că, încă odată, punem prea puţin preţ pe liniştea noastră sufletească. Cine nu e în stare să jertfească
în guvern şi liniştea lui şi mândria lui de om, şi toată
munca lui şi să risice şi toată viaţa lui, ori cât de intiligent
ar fi, să stea acasă, fiind-că nu e om de guvernământ.
şi

“Eu prefer ea țara să fie guvernată de oameni mediocri,
dar cari să aibă sentimentul datoriei şi curagiul de aşi
îndeplini

această

datorie,

ori-ce

dice

sar

și ori-ce

Sar

întâmpla, de cât să fie guvernată de oameni de genii,
dar cari ar sta pe gânduri, şi în hotărirea lor ar intra
şi aceasta: ce o să dică lumea, cu ce vorbe luate diatr'un
vocabular de acum 25 de ani are să îmbrace faptul mei

pe care persist în a susţine că ori-cine ar fi fost in locul
nostru tot aşa l-ar fi făcut. (Aplause).
Era dar nevoe să ne înţelegem cu Ilallier.
Dar, d-lor, dacă ne-am fi temut de vorbele late şi de
ocara care ştiam că ne aşteaptă, am fi făcut socoteala
următoare : pentru a evita atâtea vorbe, pentru a evita
atâtea ocări, să'i dăm atâta sute de mii de lei mai mult
pe socoteala Statului şi să ne învoim fără arbitragii.
ne

Ei bine,

nu am

putem

înţelege,

făcut aceasta şi când am vădut că nu
când

mult de cât credem

am

vădut

noi că chiar

da, când am vădut că nu avem timp

tribunalelor,

căci

am

căpăta

o

că

se cere mult

cu

dărnicie

să ne ducem

sentință

se

mai

poale

inaintea

la 1902,

când
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portul ar trebui să fie terminat, am adoptat judec
ata arbitrilor.
Este aceasta ceva care nu sa mai ficut la noi în
țară ?
E ceva monstruos? Apoi la 1887 s'a dat in iutre
prin-

dere

docurile

de la Briila

82 din contractul de
dați voe să!'l citesc:

şi Galaţi,

intreprindere?

şi ştiţi ce dicea art.

"L-am

aci,

să "mi

«Ori-ce contestaţiune care sar ivi între antre
prenori
«şi Stat, se va judeca prin arbitrii, numiţi unul
de Stat,

«cel-alt de antreprenor. Supra-arbitrul se va numi
de
«cei doui, iar la cas de neinţelegere de către primu
l-pre«şedinte al tribunalului Ilfov.»
Este din 1887.
Ei bine,

ce este alt ceva

în proiectul

de

lege pe care

"1 presentăm deliberărilor d-voastre, de cât aceeaşi
clausă,

care la 1887 era pusă chiar în contractul de
întreprindere de către repuusatul loan Brătianu, relativ la
docurile

din Brăila şi Galaţi?

Știut este că contractul cu d. Hallier nu
conţine o
asemenea clausă, căci atunci nu am fi avut nevoe
de un
proiect de lege. Prin urmare, ceea-ce am
convenit cu
d. Ilallier este basat pe precedente din toate
vremurile,
nam făcut nimic noă, ci din potrivă m'am referi
t la o
clausă obicinuită în contractele de furnituri,

Inainte,

d-lor,

de a trece mai

departe, sunt

ţinut să

respund d-lui Porumbaru la obiecţiunile ce
a adus proiectului în discuţiune.
|

D-sa gice: este complect
seşte obiectul litiviului.
Cum

lipseşte?

acest
|

proiect

de lege?

Lip-

|

Obiectul litigiului sunt pretenţiunile reciproce
ale părților:

fie-care parte îşi formulează pretenţiunile
cum vrea.
„Acesta este principiul.
Nu ştiţi d-voastră că eo dlicătoare: «gura
lumei slobodâ»?
Ce lipseşte? Numele arbitrilor?
|
D-voastră voiţi ca un act de atribuţia puterei
executive,
ca alegerea de arbitru, să ?1 punea noi
sub acoperişul
unui vot legislativ? Acesta este un drept
şi o răspundere
a puterei executive. A decide însă ca
să ai dreptul să
mergi la un tribunal arbitral, aceasta da,
trebue să au-
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torise Camerile, nefiind clausa în contract. Dar cine să
numească pe arbitri? Camera şi Senatul? Aceasta trebue
să o facă guvernul, fiiind-că el trebue să fie r&spungător,
şi răspungdător pe deplin dacă face o numire bună sail

rea.

(Aplause).

Ce mai

lipsește, dice

d. Porumbaru?

Cum

vom

fi ju-

decaţi ? Cu majoritate, sai fără majoritate? Şi ce va lace
supra-arbitrul? N'aţi vădut că acest tribunal nu este

compus din doui?

|

D. Em. Porumbaru : 'Pocmai aceasta vreau să ştii.
D. Take. lonescu, ministru al cultelor și înstrucțiunei

publice: Am credut că e mai bine.ca

de la începul

să

fie 3 arbitri şi ştiţi de ce? Pentru că judecata în 3 este
mai bună, căci ori cât de părtinitor ai fi, cândeşti în 3,
este un oare-care sentiment de jenă, care te face să fii
mai modest în pretenţiuni, de cât atunci când te aili
numai faţă de arbitrul părţei adverse. Apoi când sunt
numai doui arbitri la început. fatal se ajunge la neînţelegere între denșşii, şi eşti nevoit să r&mâi cu judecata
celui d'al treilea, care, găsind pe arbitri încăeraţi, e silit
să se unească cu unul din ei şi dacă amânduoi ai fost
nebuni, atunci e nevoit să primească părerea unui nebun!

(Aplause).
Incă

ceva

este de

gerea celui de al
pronunţat,

aşa

considerat.

Dacă

treilea după

de importantă

cât foarte cu grei

ce

se

procede

cei doui

devine alegerea

vor cădea de

acord,

la

ale-

dântâiă sail
aceasta,

pe când

în

la îin-

ceput lucrul este mai uşor.
Și odată ce sunt trei de la început, mai lesne se ajunge
la un resultat echitabil.
De aceea sa compus tribunalul în trei încă de la inceput.

Dar se va judeca cu raajoritate? Neapărat!
Dar

dacă

Porumbaru.
unde

Apoi

este

fie-care are

altă părere,

ce se face?

dice d.

Dacă unul dă 1.000, altul 500 şi altul 200,
sentinţa,

se

întreabă

d-sa?

sentinţa, d-lor, este 500

şi ştiţi pentru

ce? Pentu

că 500 se coprinde şi în 1000. Aci este dar sentinţa, căci
asupra

lor 500

Dar mai
dreptul de

este majoritate... (Aplause).

dice d.
recurs

Porumbaru:
în

casaţie.

de

Aceasta

ce
era

aţi renunţat
unica

la

apărare
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dacă arbitrii o iati peste câmp chiar în privi
nţa formelor?
Apoi n'aţi v&dut d-voastră ce dice artico
lul din urmă a]
proiectului?
|

«Sentința arbitrală va fi depusă la tribunal.»
Pentru ce? Ca să capete formula executorie.
Ei

dacă

nu

este o

adevărată

tele compromisului,

sentinţă

nu i se va pune

sait dacă i se va pune, se va
cu formula executorie.
Dar, d-lor, vu uitaţi că sunt
procedările Jor, ar lua-o peste
executa o asemenea sentinţi?

Priu

urmare,

regulat

dată

formula

contesta

această

în

bine,
limi-

executorie
învestire

Stat, şi când arbitrii
câmp, credeţi că eii
(Aplause).

în
aşi |

d-lor, nu este putinţa să'mi puneti această

întrebare.
Ma mai intrebat d. Porumbaru: de ce
naţi primit ca
arbitrul să fie numit de Curtea de casaţie?
Apoi ce dice
procedura civilă? Că arbitrul se numeşte
de preşedintele
tribunalului, şi in legea aceasta specială
am spus tot

aceasta.

Dar de ce nu primiţi o modificare? Fiind
-că nu se
poate. Convenţiunile între Stat şi un
particular se pot
respinge saii aproba, nu modifica, căci aceas
ta ar însemna.

noni tratări, şi tratarile le-am

finit.

Fii Mai bine dis, ar insemna să trataţi
aci d-voastră, să “]
chemaţi în antreă, să 7] întrebaţi: se poate,
nu se poate...

D. Em.

Porumbaru:

D-lui Hallier ii inspiră mai multă

încredere primul-preşedinte
de cusație?

al tribunalului,

de cât Curtea

D. Take Ionescu, ministru al cultelor și înstrucțiu
nei

publice : Aşa dice condica

de

procedură,

legea

speci

ală
dice tot aşa și vă repet că in materie
de convențiuni ori
se primeşie tot, ori se respinge tot. |
ME intore la cele gise de d. Missir. Cuven
tarea d-lui
Missir nu se poate despărţi de a d-lui Maior
escu, d. Missir
a tratat partea întâii şi d. Maiorescu parte
a a doua.
Care a fost rolul d-lui Missir?

Rolul d-sale a fost negativ: să caute să
dovedească că
proiectul de lege n'are nici o motivare
reală, şi “odată
ce a desfiinţat motivarea—după d-sa apare
ntă numai—să,
vină d. Maiorescu şi, căutând pe cer,
să descopere unde-va

motivul

proiectutui de lege.
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mai revin

D-lor, nu

proiectul

dacă

punetului

asupra

de lege este motivat, căci examinând şi răspundâud la
cele spuse de d. Porumbaru, am răspuns şi d-lui Missir.
Dacă credeţi că putem continua lucrările portului Constanța, aşa cum erai incredinţate d-lui Hullier, dacă credeţi
că putem, basându-ne pe propria noastră judecată, că d.

Hallier a fost bine pus in regie, să

planurile

moditicăm

şi să lucrăm alt-fel de cum am contractat, iutemplă-se
ce:se va întâmpla, evident că proiecsul de lege nu este

|

motivat.
Dar

face aceasta?

putem

nu, şi când (dicem

Noi dicem:

ce ar resulta, şi lisăm ca cei cari. die da, să vină să ia
această răspundere. Alt-ceva este să guvernezi bine sai

răi, dar nu
Aceasta nu
D. Missir
interesat să
l-a

este putinţa să guvernezi după capul altuia.
se poale. (Aplause).
dacă pune aceste două premise: Hallier este
se judece repede, şi Statul nu numai drept

pus în regie, dar

nici

el nu

face

poate

li-

obiecţii,

reşte conchide că această lege nare rost. Și vine d. Ma|
iorescu şi "i caută un rost.
s'a pornit

D. Maiorescu

pe o serie

de ipotese,

pe cari

|
ştie bine că eii nu 'L-pot urma.
convenită
cifră
o
fi
o
curm-va
nu
d-sa:.
Sa întrebat
care se ascunde sub acest anonimat?
Aci declar vategoric, nu. Dacă guvernul. ar fi ajuns cu

d. Hallier la o cifră, var fi intrebuinţat acest mijloc
ipociit de a ascunde cilra sub anonimat, ar fi avut cu-

Corpurilor legiuiloure ratificarea transac-

ragiul să ceară

sumei

ţiunei asupra

tribunal de păpuşi,

convenită,

iar

care să acopere

nu

instituirea

răspunderea

unui

lui.

Vă declar incă o-dată, nu, nu, nu. (Aplause).
Mai întreabă d. Maiorescu: o fi veri-o coudiţiune

împrumutului,
Bleichrâder,

întrebuința
Grozavă

veţi

cum

fi inchinat

aţi inchinat

şi această

cestiune

deja țara obligăndu-ve a nu

unele legi de credite ?
iuchinăciune!

Cum

a

d-lui

să întrebuinţezi

acele

legi

când ştii că paralele nu “ţi ajung, şi ştiţi ca paralele nu

ne ajung. Grozav aşi vrea să ştii la ce mă obligă lucrul
acesta, că atunci când nu am parale şi nu am nici dreptul
să mă imprumut, să mă oblig să nu mai cheltuesc!!

iei ae ii i cant
iii

nu, este evident că all-fel nu luam răspunderea situaţiunei
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Ei bine,

eii voii

urma

pe d. Maiore

scu poetic. D-sa
a făcut o ipotesă. O fig nev
oe a împrumutului, va fi
fost starea financiară a noastr
ă aşa în cât, ori una ori
alta, ori neplata cuponului,
ori pe lângă imprumut Şi 0.
repede deslegare a acestei cest
iuni.
Vei,

fac

o simplă ipotesă, și atunci într
eb pe d.
Maiorescu, dacă aşa ar fi, cum
poate să vă dică d-lui,
in numele junimiștilor: noi,
oameni de guvern, dar nu
în guvern
,

vă

afirmăm că împrumutul nu' poa
te suferi
„de neţinerea unui angagiame
nt luat, vă afirmăm, noi,
oameni de guvern, dar nu în
guvern, că nu aveţi să vă
temeți dacă respingeți legea
nici de cotă nici de nimic.
D. Titu Mai
orescu : Este luat angagiament?
I). ministru al cultelor și instru
cțiunei pubhice, 'Take
Ionescu : V'am vorbit ipotetic,
var spus că vs vorbesc
ipotetic.
Dacă in adevăr,

guvern,

ştii

monstruos

d-lor,

mai

bine

oameni

de

câtţ

de

noj,

ca să stea d. Maiorescu

guvern,

atunci

dar nu

ar

în

fi ceva

acolo şi noi la guvern,
și, pentru regula lucrului, ar
trebui să fie d-lui la. guvern, şi noi acolo. Neapărat, dacă
cel care este afară din

guvern ştie mai bine de câţ
NOI, cari suntem în guvern,
ar fi ridicol să stăm noi în
guvern. Și când d-voastră
diceţi că nu este vot de nei
ncredere fiind-că et nu voiu
să'] botez vot de neincredere,
vă r&spund; că este maj
r&u de

cât vot de neincredere, este un
fes/imonsum
Pidilatis dat guvernului.
|

Să primesc să stati la guvern
cu un vot
până ce mă voit înţelege cu
Iallier, când
nu

mă pot înțelege, când ştiii asta

stu-

de amânare
ştii bine că

nu fiind-că am obiceiul să fii în guvern, dar fiin
d-că sunt în guvern, aceasta
este inadmisibil.
Se poate să fie oameni cari
ar sta la guvern şi în
asemen
ea împregiurări ? Nu "% felicit
nici pe ei, nici ţara
pe care ar guverna-o.
A guverna

este grei,

să inspiri încredere

dar

nu se

poate

și fâră să aj autoritate.

guverna

nu credi în autoritatea ta şi
nu ai încredere in
tismul tăi şi în judecata ta,
cum vrei să pretindi

de la alţii,
găsesci?

când,

tu

căutându'ţi în

sufletul

fără

Dacă singur
tisă,

patrioaceasta

nu le

Discursuri, IV.
20

”

că am

isprăvit

senatori,

d-lor

Şi acum,
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cu ipotesa,

vă

vă vorbim

nu

dic: guvernul

nu vă pune nici o ipotesă,

de cât numai

ceea-ce vă spunem în expunerea de motive,

nici de împrumut nici de condiţiunile imprumutului, de
absolut nimic, și vă rugăm să nu intre în judecata d-voastră
ceea-ce vă spunem pe faţă, şi care este aceasta: în situaţiunea financiară a noastră nu putem guverna, dacă nu
vom avea libertatea de mişcare in cheltueli, libertate pe
care nu o putem avea de cât dacă ne desfacem de Hallier,
şi nu ne putem desface de Ilallier, de cât votând acest

toată

Luăm

proiect de lege.

tutulor conse-

răspunderea

cinţelor, căci aşa ne facem datoria. D. Maiorescu, printr'o
comparaţie r&utăcioasă, care, să mă erte, nu se potriveşte,

ne-a dis: nu făceaii aşa predecesorii d-voastră conservatori,
cari nu mai
mai

Lascar

Catargi,

moartea

lui . l.ascar

nu

însemnează

însă

ca mine ; aceasta

mult

Catargi

de

ai murit.

că

pentru

sunt

nu u suferit

nimeni

poate,

Se

aci, şi nu

sunt

că dacă a murit el, țara nare să mai fie guvernată.
Ne dicea d. Maiorescu: la şeapte-deci şi nu știu câte,

de

guvern.

Dar

cesiunea

Crawley

atunci?

Catargi

Crawley,

în afacerea

Lascar Catargi a

ce?

şi Camera

cerut

“i-a refusat?
nu

Camerei;

dicea

cestiunea

a pus

nu

Camerei con-

Ce era vorba
concesiunea

daţi

Crawley! Și Camera "i-o dă! Putea să disolve Camera,
dacă credea că Camera făcuse un răi mare; dar să pună
cestiunea de guvern, când el nu cerea nimic Camerei,
aceasta n'avea de ce s'o facă.

Dar aceasta e situaţiunea astăgi? Noi suntem cari am
dat concesiunea Hallier? Noi suntem cari am induoit lu-

crările

acestea ale lui Iallier?

ranţia,

în

legei?

contra

Noi

Suntem

noi

"i-am

micșorat

cari

l-am

pus

ga-

în

regie? Nimic absolut din toate acestea! (Aplause). Suntem
lichidatorii nenorociţi (aplause) ai unei situaţiuni neno-

rocite! E crudime sufletească să ne vorbiţi de Crawley
când cunoaşteţi miedul lucrurilor. Şi vă asigur că dacă

pe cestiunea Crawley,
zidit

ceva,

numele

am

pe drept saii

convingerea

Hallier. în

că nimic

contra. noastră!

pe nedrept,
nu se

va

se va fi
zidi pe

(Aplause prelungite):

INTERPELAREA
“RESPUNS

D-LOR

[Şedinţa

D-LUI

IONEL

N. N. SĂVEANU

BRĂTIANU

ŞI P.

P,

CARP

Camerei de la 2 Alartie 190
0)

Incepîndu-se judecarea proc
conform legei votate de Came esului «Hallier» înaintea tribunalului de arbitrii,
ră și Senat, partidul liber
de protestare că între arbit
a] a provocat, în semn
rii se allaii și străini, difer
ite întruniri şi manifestăry
publice care ai degenerat
până la Scandaluri publice
în carea genții liborali s'au
ciocnit cu agenții poliţici
; de aci interpelări atât
în Cameră cât şi în Sena
În urma intexpelărei D-lu
t,
i N. N. Săveanu la care
Brătianu în numele part
sa asociat DII.[ C.
idului liboral; răspunde
D-l
Take lonescu în modul
următor :

Domnitori Deputaţi,

„D.

representant de Gorj,

neobic

inuit de sigur cu arta
de a vorbi frumos, “şi inc
hipuieşte că această artă
consistă în a spune frumos,
neadevăruri. Se înşală;
neadeverul spu
s ori-cât de prost, tot nea

devăr este, -(ilaritate),
dar oamenii cari vorbese
frumos nu vorbesc irumos
de
cât fiind-că spun adevărul,
şi nu fac impresiune de
cât
atu

nci când acei cari ”] ascult
ă simte că spune adevărul.
(Aplause).
Când partidul d-voastră car
e a trăit atâtea decenii pri
n
neadevăruri, îndrăsneşte
să dică unui om, că spune
fru
mos
neadevăruri, atunci, d-lor,
ştiţi “bine câte adevăruri ași
fi
putut să vi le spuiă foarte
frumos, dar am fost genero
s
şi am tăcut, (Aplause).
Şi ştiţi bine că a fost
dile în. care ați tremurat
pe
această ban
prelungite,

că, când ați credut
bravo, bravo).

că fac alusiuni... (A plause

D. 1. 1. C. Brătianu: Este
incă un neadevăr care "|
spuneţi cn acelaşi talent,
şi vă desfid să] spuneţi acu
m.
_D. Take Ionescu, minist
ru de finance: Aţi încerc
at
astădi să abusați de cavale
rismul d-lui general Manu.
Nu
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a făcut

Râi

bine.

ei vă cunosc

vă cunoaşte destul;

d.

şi cu dodin sus-

general Manu, că a vorbit cu acest cavalerism,
rinţa ca să apere ceea-ce se mai putea apăra

ceptibilitatea noastră, nu a repetat ceea-ce trebuia să
pricepeţi, dicend că acest arbitragiii a fost o inexorabilă
fatalitate.
D. 1. 1. C. Brătianu: Ştiţi că na fost.
D. Take Ionescu, ministru de finance: Ştiţi că a fost.
D.

|

best.

D. P. P. Carp: Nu a

Cel care crede

Take Ionescu, ministru de finance:

că n'a fost, nu are de cât să vină dincole în cabinetul
nostru, să "i citesc corespondenţa, şi atunci să repele că

n'a fost. (Aplause).
A! ne-aţi lăsat o situaţiune monstroasă fără nici o grije,

fără nică un patriotism, fără nici o pricepere. Aci nu mă
supăr fiind-că dacă nu va dat'o Dumnedeă, nu am ce să

dic. (Aplause).
N'aţi avut nici un pic de patriotism, fără nici o grije
aţi decretat la cheltueli peste m&sură şi aţi lăsat o situaţiune

cum

luaţi socoteala de modul
lichida.

Termen

faptele

d-voastră.

Şi fiind-că am fost cavaleri şi fiind-că am

acea diceam

demnitate

că adevărata

atunci

şi am

cavaleri

discute—fiind-că am fost

putut
E

|

a

ne

pentru

găsit

de

grei

sa

ce

lichidat,

sa
este

parlamentar

să

indrăsniţi

apoi

şi

detestabilă,

financiară

voit—şi

de

ar fi să nu se

voit

să

aurim

situaţia pe care am inghiţit'o fără să fi creat situaţia noi,
căci o creaserăţi d-voastră, d-voastră îndrăsniţi să veniţi

|

la socoteală cu noi?
Dar

ce credeți,

că

acesta, răbdarea, grijile
făgaşulîn care

paciența

mari de

aţi adusa,

ne-o

care

a

(aplause),

scăpa
credeţi

acestea aă strivit în noi acea forţă de
o avem de câte ori ne vedem în faţa
nu se va stinge, de cât atuncea când
în noi. (Aplause prelungite).
Adversus hostem aeterna auctoritas.

locul

impune

România
că

din

lucrurile

indignare pe care
d-voastră, şi care
va îngheţa singele

(Aplause).

In contra d-voastre etern, etern până la ultima
mă veţi găsi în picioare. (Aplause prelungite).

suflare

_D. P. P. Carp: Cer cuvintul.
D. Take Ionescu, ministru de finance: Şi atunci, pentru: -
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cei ce aii îndoială, am spus'o:
să citească şi pe urmă să
judece, dar d-voastre nu, d-voastr
e nici dreptul de a judeca nul aveţi.
A! După procedeul de ieri vă
văd iarăşi; v& regăsesc
tot trecutul istoric în turburările
de acum, cu deosebire
că altă-dată le ficeaii eroii, astădi le
fac epigonii. (Aplause).
Reteta însă e aceeași: plecaţi
de la guvern şi lăsaţi
situaţiuni deplorabile; când este
să faceţi o turburare, o
alegeţi așa in cât să sufere țara
întreagă de acea turburare. (Aplause).
A venit regularea cestiunei Hallier.
Am tăgăduit noi atunci că arbi
trii vor putea fi străini?
lată J/on

itorul Oficial, pagina 188, discuţiu
nea din Senat
în cari d-nii P. $. Aurelian, C.
Lecca, A. Carp, Neron
Lupaşcu, N. Săveanu, Em. Porumb
aru, Ilariu Isvoranu,
propun acest amendament: «Guvernul este aulorisat a încheia Și
executa următorul
act dintre Stat şi d. A. Ilallier,
întreprindătorul lucrărilor
portului Constanţa, pentru resilierea
intreprinderei şi [ichidarea socotelilor, printr'un trib
unal de arbitri compus

numai de români.»

Ce a făcut guvernul?
A respins amendamentul.
Ce a făcut Senatul?

A respins amendamentul.

Ei, unde a fost surprinderea?
Dar acest lucru era ne mai pomenit?
O să vin acum la anul] 1878, şi
d'inainte
teoria impărţirei purtărei d-voastre
pe date,

după

cutare

dată.

r&spund la
înainte sai
Ă

Știu că v& convine, fabricanți de
republici de
(Aplause prelungite).

carton,

V&
şi cu

convine, conspiratori cu propuner
i de casasinate,y
«Măria Ta,» la coloneli de geni
u şi de artilerie să
spuneţi acea

sta. (Aplause).

Peste acestea cereți să tragem per
deaua trecutului; iar
de când staţi în guvern, câte
12 ani, atunci se schimbă
lucrul, atunci sunteţi susținători
ai temeliilor Statului. Im-

părţirea istoriei în
nu

v& mai

felii, dând

convine!

de o parte

trecutul

care
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nu se poate;

Aceasta

trecutul

primiţi

spinarea d-voastre,

d-voastre

vă este tot în

nul împărţiţi.

întreg,

i

La 1878 se votează o lege de “d-voastre având preşedinte al Camerei pe d. G. Vernescu, preşedinte al Sena-

tului pe d.

Dumitru

Brătianu,

președinte

al

guvernului

pe Ion Brătianu, miniştrii în guvern: Câmpineanu, .Kiţu
- şi Stătescu se votează dic următoarea lege: carbitrii între
Statul român Şi Guilloux şi supra- arbitrii vor putea fi însau străini.»

digeni

Și atunci nu eraii în joc situaţiani inexorabile, şi atunci
mu Vai turburat, atunci nu sai ihtâmplat umilinţe. lar
acum la 1900, este umilinţă, fiind-că este după regat ori
după răsboiu; şi dacă ur fi fost lucrul la 1882 var “plăcea
să dic: inainte de revisuirea Constituţiei, căci tot-d'a-una
găsiți

câle-ceva

Ştiaţi dar că tribunalul ce se va forma, va. fi şi din
străini.
Se incepe cu animosităţile prin întruniri publice şi mărturisese că ei, care vă urmăream cu atita grabă discuțiunile ce le aveaţi in întruniri, de data aceasta sunt în

intârziere,

le am

in servieta insă şi mă voiii ocupa de ele.

Duminică şi
Dar aţi pornit-o, şeful regulează lucrurile
apoi pleacă la Berlin, Dar d-voastră mai aveţi un obiceiiă,
ţineţi cuventări din balcon mulţimei şi "i spuneţi ca insăși

națiunea indignată să 'şi facă singură dreptatea, şi dreptatea şi o tace mergend să spargă casa d-lui Filipescu.
(Aplause).
Acum vă miraţi, şi spuneţi, că sentința tribunalului de

arbitri se va da intre

baionete.

Dar

ei

'mi aduc

aminte

de oameni cari aii- ţinut prânzuri în baionete. (Apiause).
Intranirea tinerilor liberali se face la Voința Naţională,

nu ca jurnal, ci ca local de închiriat. Și în urma întrunirei urmează partea a doua a lucrului : pornirea cetă-

ţenilor d-voastră. spre localul unde
țara

susţineţi, că sa umilit

românească.

Dar cine a umilit țara ? Leemans ?
Ce este de vină el, dacă pe basa unei legi
Cameră şi Senat, a fost ales al ireilea arbitru.
Este vinovat advocatul?

Dar ce vină are el,
“Cine

dacă vine

votată de

să şi apere pe client?

a umilit ţara românească, dacă a umilit-o cine-va?

3il!

Noi? De ce mergeţi să manifestaţi în cont
ra tribunalului ?
Știu eit de ce. Pentru că nădăjduiţi in soco
teala d-voastră

criminală, să influenţaţi tribunalul în
contra Statului ro- .
mânv, pentru ca căpătând veri-o senti
nță defavorabilă Statului, să o întoarceţi în contra noastră.
(Aplause),
Această a fost scopul d-voastră; şi el
este reproduciunea scenelor de altă dată, când la
1870 vați dus să
spargeți geamurile ministrului german.
Ceea-ce aţi făcut atunci, se reproduce
acum prin atavism; căci aceiaşi aţi fost, aceiași sunte
ţi şi astădi.
Și lucru curios, demonstraţiunea, indignaţ
iunea d-voastră
nu sa manifesta.in
t ziua când sa votat acel: proiect
de
lege, care inființează acest tribunal,
ci în ziua când începe să funcţioneze. Căci aşa este indi
gnarea d-voastră.
La d-voastră, indignaţiunea vine la anum
ite date. Primăvara porniţi regulat în campanii. Noro
c că a cădut zăpada şi v'a mai liniştit. (Ilaritate, aplau
se). Căci dacă limpul ar

fi fost

fost discursurile

mai

dulce, mai cald, cu totul alt-fel ar fi

d-voastre

Și fac o profeție:

de astădi.

ori-ce sar întâmpla

regulat,

are să
vE apuce primăvara, căci concepţiunea
d-voastră este că
domnia României, vi se cuvine de drept
, absolut de drept,
şi ori-cine ocupă guvernul afară de
d-voastră, este un
intrus, chiar dacă el ar face parte din
partidul d-voastră,

„ Exemplu! "l-aţi dat cu d. Aurelian. Acum,
că d-sa v'a iertat,
este
in joc o cestiune de temperament, şi
ei nu
temperament aceluia ce nu are. (Aplause
).

pot da

Dar cum dic, este intrus acela care calcă
asupra moştenirei d-vâstră, şi el trebue gonit prin
toate mijloacele:

Prin

urmare,

nu

aveţi

nevoe

să

ne

declarați,

că nu repudiaţi pe tinerii cari aă făcut scandalu
l. Sunt convins
că nu "i repudiaţi de loc.
Ştii de unde aţi plecat, ştiii pentrn ce aţi
plecat! Vaţi
hotărit după 10 luni să incepeţi scandalu
rile. Ei bine,
dacă noi vom lăsa ca scandalurile d-vVoastră
să devină
desordine, atunci veţi fi facut bine, căci vom
dovedi că
nu merităm să fim guvern; dar pe câtă vrem
e, siguri de

dreptatea noastră, siguri că am făcut țării
mari şi insemnate servicii, (aplause) siguri că avem
în noj şi dorinţa
și puterea să maj facem servicii țerii,
sprijiniți de desinteres

atul concurs al Camerei

şi Senatului,

să credeţi că
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vom
şi nu

şti, cum am ştiut, ca să facem să se respecte ordinea;
la precedentele

d-voastră

ne vom

uita.

Precedentele d-voastră le ştim ; forța publică nu se vede;
in schimb însă, cetăţenii bine- voitori asmuţiţi după balcoane,
pun la regulă pe cetățenii răi. (Aplause).
Aceasta este o ipocrisie orientală pe care nu o vrem,
şi vă prevenim, că dacă veţi continua cu tot tineretul
d-voastră hotărit, o să regretaţi campania de primăvara.
şi o să aveţi oare-cari regrete pentru încercările pe cari
le faceţi, să creaţi agitaţiuni cari nu există.
Când, în adevăr, opiniunea publică cea adevărată, nu
cea de porunceală a d-voastră, va fi nemulțumită cu noi,

să fiţi siguri că nu vom aştepta, ca d-voastră, să fim luaţi
de urechi ca să eşim de la guvern, ci vom şti să eşim
cum se cuvine, ca oameni cari se respectă şi cari staii în
guvern, fără nici un fel de interes. (Aplause).

A! Ce ciudaţi sunteţi, faceţi pe marele cu unul din ai
d-voastră, în cât aţi răspândit svonul că "l-uţi scos din
partid, fiină- -că pledează pentru d. Hallier.
D-lor, ei nu pot să dic nimic pentru d. Nacu, care a
propus moţiunea de încredere pentru d. Sturdza în cestiunea Brașovului, nu pot nici să 7] atac, nici să] apăr.

Când
făcuse

d. Nacu,
advocat

vice-preşedinte
cu

contract

al Camerei

pe 5 ani

la un

liberale, se
antreprenor

public, multă lume găsea lucrul îndelicat. D-voastră atunci
aţi găşit lucrul foarte corect și bun, căci pe d. Nacu îl
făcuserăţi leader şi îl însărcinaserăţi cu votul moţiunei de
încredere; iar când d. Nacu, simplu particular, se duce
să 'şi apere clientul săi cu care se angagiase, atunci vă

apucă

un fel de pudoare retrospectivă.

(Aplause, Ilaritate).

D-lor, sunteţi foarte ciudaţi oameni, la d-voastră şi pudoarea este alt-fel, de cum e la lumea cea-altă. (Aplause).

De aceea vă spuneam
se înşeală,

nu

poate

eii că colegul mei de la interne

să vă

judece

tocmai,

tocmai,

.căci

toate sunt pe dos la d-voastră. (Aplause).
Aţi vădut

pe d. ministru de interne cum

sa întors către

mine, când aţi spus că partidul liberal n'a organisat scandalul.
D. general Manu "mi-a dis: vedi, s'aii făcut oameni de
treabă. Aşi! “i-am răspuns, nu d-le general,
veşte, imediat îi va revendica.

Doamne

fe-

De aceea ei nu vă dai sfatul d-sale ca să scoateţi din
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partid pe toţi scandalagii,

tegorie. Chiar Christos
dar să dai tot?
Cu aceasta termin:
este

o

mare

pe cei din cutare și cutare ca-

dice:

să dai unul,

să ştiţi că

deosebire,

o

între

deosebire

când
noi şi

ai doui,
d-voastră

fandamentală,

că

această deosebire fundamentală face că nici
nu venim la
putere la fel, nici nu plecăm de la putere
la fel. (Aplause). 5
Ştiţi care este deosebirea fundamentală ?
D-voastră când
nu sunteţi la putere, nu sunteţi nimic,
noi şi când nu

suntem

la putere, suntem

putere. (Aplause prelungite).

Pătrundeţi acest adevăr, meditaţi”l şi atunci
veţi pricepe
cum trebue să v& purtaţi. (Aplause).
Până atunci, insă, vă spun cum nu trebue să
vă purtați.
(A plause prelungite şi indelung repetate).
Intervenind

în

discuția intorpelărei D-lui
spre a imputa D-lui Take lonoscu violență N.față N. Săvoanu şi D-l P. P. Carp
finanţe, luând din noi cuvântul rostește următo de advorsaă, D. Ministru de
arele :

D-lor

deputaţi,

d. Carp

că pasiunea este un lucru

"mi-a

dat

un sfat, D-sa

găseşte

care ivjoseşte; eii cred, că pa-

siunea când este in serviciul adevărului, este
un lucru
care înalţă. (Aplause).
In această privinţă voii fi în tot-d'a-una de
altă părere
de cât d. Carp. Aceasta nu este pentru mine
o cestiune
nouă, este o cestiune de temperament, şi de
modul de
a vedea lucrarile. N'am credut nici o-dată
şi ştiţi chiar
că un bun prieten al mei şi al d-tale, d. Misir,
nu incetează de a glumi cu mine, asupra acestui lucru
. N'am
credut nici odată, că este suficient pentru a face
lucrurile
nu mari, dar atât cât poate fie-care, că este
suficient să

punem

iu serviciul lucrului public

şi inteligența noastră; dacă
imposibil să fac o ast-fei de

cum

sunt,

cu

cât

am şi cu

numai

raționamentul

aş fi credut chiar, mi-ar fi
amputaţie asupra mea. Aşa

cât

n'am, şi cu cât sânge rece

am şi cu patima mea, aşa intreg m'am pus
în serviciul
partidului şi nu primesc să mă amputez. (Apla
use).
Da, d-le Carp, ai avea dreptate dacă această pasiu
ne s'ar
transforma în persecuţiune contra adversarilor politi
ci. când
sunt la guvern, în nedreptăti faţă de ei, căci
atunci când
eşti guvern eşti două lucruri: eşti representa
ntul parlti-

dului şi eşti mai presus de cât aceasta, representa
ntul ţărei, şi ești dator aceeaşi protecţiune tuturor.
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Am
Carp,

fost coleg în minister un.timp de patru ani cud.
n'am persecutat pe nimeni. Din potrivă, poate că

aveam

aerui

de

a fi aşa

de dulce

cu adversarii politici,

in cât se credea că voesce să recrutez din adversarii mei
politici. Ştiţi bine că n'am persecutatpe nimeni; se: poate
ca vre-unul să se găsească

persecutat, și n'am pretenţiunea

infailibilităţei, dar un lucru este sigur, este că nu puteţi
spune că administraţia mea, sub guvernul trecut sai astăgi,
a avut caracterul fanaticului, al sectaruluj care ar dice:
că oposiţiunea nu are dreptul la respectul legilor, sai ca-

racterul omului
pentru

a iace

care
ceva.

ar spune că a tolerat ceva crime,
(Aplause).

Dacă este o însuşire a partidului liberal care îmi displace mai mult şi repugnă naturei mele, este tocmai caracterul săi de sectar, de fanatic, de jacobin. (Aplause pre-

lungite).
Nu'mi plac jacobinii, chiar aşa cum sunt măriţi prin
prisma istoriei, sunt convins că eraii nişte oameni foarte
mititei; cum voiţi dar să'mi placă imitaţiunea de jacobini,
mai

cu

seamă

când

foarte însemnat?!
Primesc insă
mai bătrîn de
voii pune mai
este acusat nu
de compliment

cine-va
când
vea

că
nu

şi un

caracter

budgetivor

observaţiunile d-lui Carp, ca de la un om
cât mine, drept un sfat. Când voiti putea,
multă straje gurei mele; dar când cine-va
in mod leal şi drept, dar când sub formă
i se spune că minte; când işi închipue

a găsit

pentru
şi că

a “căpătat

(Aplause). -

mijlocul

să se ia un dar al omului,

că n'ai tu acest dar,
meriţi

să]

ai,

şi simţi

îţi inchipui

că

că nu'l vei adacă

elocinţa

are vre-o valoare, este în serviciui neadevărului... (A plause).
D. P. P. Carp: Atita ajunge. (Mare ilaritate).

D. Take Ionescu,

ministru de finance: Ca să vadă d.

Carp cât de mult ţin ca să nu primesc cu supărare observaţiunile d-sale conchid, şi nu mai continui, ceea ce va
dovedi, că dacă am patimă, pot şi să mă slăpânesc.
- Acum,

d-lor,

trec

la

cestiunea

mai

însemnată.

D. Carp a dis, că eii am .vorbit despre demnitatea
putinţei

şi că această

neputinţă

era nu

în afară

din

nenoi,

ci în noi.
D-lor,

aceasta

atârnă de aprecieri.

A” găsit oare d. Carp o balanţă specială prin

care

să
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măsoare

capacitatea şi putinţa oamenilor?

O

are?

Dacă

nu 0 are această balanţă d. Carp, la ce rămâ
ne să ne
referim asupra putinţei sati neputinței? La propr
iele noastre

afirmări? La ce folos! Pe cât timp suntem în
acţiune ne

credem stăpâni pe o mare forţă, unii dintr
e
mai departe, și 'şi inchipue că adversarii sunt
această insuşire.
Ei cred, că există un judecător al putinţei
putinței: c resultatul muncei, şi la închi
derea
cred că d. Carp va bine-voi să recunoaseă
că
a avut multă putinţă, şi că s'a lucrat malt
şi

această sesiune. (Aplause).
Dar

d. Carp

neputincioşi.

“şi va păstra

|
părerea

că

noi merg
lipsiţi de
şi

al nesesiune,
guvernul
serios în

suntem

oameni

D-lor, nu putem să facem alt-ceva, de cât să
dăm re„sultate -şi dovedi, şi nu ”! putem forța pe
d. Carp să dică,
că este putinţă, ceea-ce e neputinţă după părer
ea d-sale.
Însă unde lucrul devine mai grav, e când d.
Carp face
apel la ce s'a petrecut în Bulgaria.
Nu cunosc detaliurile incidentului. Vorbiţi de
o impunere a unui guvern străin care în rolul s&iă de
protector
al unui supus al săi, a cerut şi a impus ceva?

D-le Carp, nu e de loc

Nici o ast-fel de impunere

fost,
"aşi fi
D.
D.

vorba

despre

de la un

treaba

guvern

aceasta.

străin

nu a

şi v& declar încă odată d-le Carp, că nici o-dată
nu
primit'o.
P. P. Carp: Atunci aduceţi actele în Carneri,
Take Ionescu, ministru de finance: Consideraţiuni

economice și financiare nu sunt impuneri, şi voiii
-încheia
cu ceea-ce am spus la Senat în această afacere,
cu cât
veţi voi, să nu aveţi incidente, cari la urma urmel
or nu
sunt cum credeți d-voastră umilitoare pentru noi,
dar
poale foarte desagreabile, cu atât va trebui să
vă imprumutaţi mai puţin, să “cheltuiţi mai puţin şi să aduce
ţi cât
mai rar la guvern partidul pe care ştiu că nu 1
putem
distruge, dar care din păcate distruge el când e
la gu-

vern, ceea-ce s'a construit de alţii. (Aplause).

INTERPELAREA

D-LUI

PORUMBARU

Şedinţa Senatului de la 3 Martie 1900.
Asupra

diversolor

incidente

oposiția agită chestia şi în

iscate cu ocasia

judecărei

procesului

Senat pe cale de interpolare.

«IIallier»

Liberalii prin vocea

D-lui Em. Porumbaru ŞI Junimiștii prin graiul D-lui
P. Missir, criticară din
noi guvernul ; la toate aceste acusațiuni răspund
e D. Take Ionescu în chipul
- următor :

Domnilor

Senatori,

Voiii r&spunde întâiii d-lui Porumbaru
Missir.
Incep

îusă

d-lui Missir,

printr'o

D. Missir nu a fost

După

declaraţiune,
astădi

şi

şi în urmă d-lui
aceasta

de loe lipsit de sinceritate.

3 luni de dile de hesitaţiuni, d-sa sa

tuaţiunea

la adresa

întors la si-

în care era la discuţiunea. Mesagiului. In adevăr,

ca şi atunci, d-sa a făcut astădi
prietenie liberalilor, ca şi atunci

aceeaşi declaraţiune de
ne-a ucusat pe noi de

lipsă de sinceritate şi, ce e drept, astăgi a mai
adăugat
pentru mine epitetul de scamator.
D. P. Missir: Vă rog, d-le ministru, nu uitaţi
decla-

raţia ce am făcut cu ocasia acestei comparații.
D. Take Ionescu, ministru de finance : Vă mărturises
c

că eu prefer atitudinea de astădi
face scamator, de cât atitudinea

ocasiunea, discuțiunei

a d-lui Missir, când mă
d-sale de ieri când, cu

rentei şcoalelor din Braşov,

mă a-

plauda.
Atunci mă aplauda, de sigur, nu pentru ce
spuneam
eu, un scamator, ci pentru un alt motiv, căci, d-le
Missir,

scamatorul de .agi nu poate fi de cât scamatorul

de ieri,
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Eu prefer această situaţiune de adi.
Și acum voii răspunde pe rând ambilor oratori. Fiind-că
însă aci în

răspunde

Senat

nu

şi ei calm

sa

discutat

ca

la

Cameră,

voii

şi obiectiv; răspund fie-căruia după

cum i se cuvine.

|

D. Missir nu era la Cameră şi nu ştie ce a provocat
răspunsul mei, nu ştie că am fost atacat de deputatul de
Gorj, care "mi-a spus că meșteşugul meii e să mint frumos,
dar

să mint.
D-lor, găsesc că a minţi frumos este şi mai neonorabil
de cât a minţi urit, căci cel puţin cel care minte urit

este o ființă ordinară,

core nu'şi dă bine seamă

de deo-

sebirea intre adevăr şi minciună, iar omul care minte
frumos este induoit vinovat, căci având şi cultura necesară şi talentul necesar, ca să spună bine adevărul, se

închină totuşi minciunei în loc de adevăr. Iată de ce şi
răspunsul mei a fost așa de aspru; nu regret că am
răspuns

ceea-ce

am

răspuns

ieri,

căci eii

răspund

atac şi atacător. (Aplause).
Voiii răspunde, d-lor, întâi la cele spuse

de

după

d.

Po-

rumbaru. D-sa a avut două părţi: in cea dintâi, d-sa
a început prin a ne spune că d-sa are norocul să aparţină unei grupări care se află intr'o situaţiune privilegiată, căci a criticat şi guvernul trecut, critică şi guvernul
present. Aşi putea să adaog: privilegiată şi din alt punct

de vedere, că cel puţin pentru acum guparea d-sale nu
poate fi direct interesată la schimbarea de guverne. (Ilaritate). Aceste trei lucruri îi fac situaţiunea cu totul privilegiată. Tot această situaţiune face că afară de sentimentul de dreptate al d-lui Porumbaru, de bunătatea şi
dulceaţa

cu

care

d.

Porumbaru

ne-a

atacat
— căci

de

sigur a fost mult mai blând de cât d. Missir
— partea
înteia a d-lui Porumbaru nu este alt-ceva de cât explicaţiunea

mai

atenuată

a celor ce ai făcut fondul

discur-

sului d-lui Missir şi anume: repetarea criticei legei votate
şi discuţiunea. din noi a motivelor acelei legi. Nu voii
răspunde dar acum la această parte şi mă voii ocupa
numai de a doua parte a d-lui Porumbaru.
|
D-sa a spus că sa aplicat răi legea aşa cum s'a făcut,

anume
a

că nu sa făcut un act de compromis,

nu se ştie,

'

prin urmare,
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care tribunal va da formula

exec

utorie sat
dacă sentința se va executa fără form
ulă executorie, şi
nu se ştie nici care este procedura aces
tui tribunal, fiind-că
nu şi-a fixat-o cum dice legeu prin
art. 4; a urmat apoi
o serie de

întrebări

asupra

interogatoriului

mart

orilov,
jurământului, expertiselor, etc.: mai
adăoga, în sfârşit, a,
Porumbaru, o protestare a sa în cont
ra unor cuvinte ale
unuia din apărătorii d-lui Hallier.
ki n'am nimic nici de adăogat, nici de
tăiat in această
protestare; d. Porumbaru înțelege foart
e bine, că alta
este situaţiunea d-lui și alta este a
mea, Nam de cât un
regret să exprim: că, fiind dat, ceea-ce
cred ei datoria
mea, să

interesele

stau 'unde

stai,

Statului

inaintea

n'am

putut să mă

tribunalului

ofer să

apăr

de arbitri, ceea-ce

ași fi ficut cu cea mai nare plăcere.
Aşi fi relevat, puteți fi siguri, ori-ce cuviat, nn nepo
liticos, dar măcar
desagrea

bil la adresa Românici;

şi n'am

nici

o indoială
că representanţii Statului o vor face
Şi v6 rog să aveţi
răbdare până atunci. (Apluuse).
lată ce vream să dic.
Dar, d-lor, ce să spun de restul intr
ebărilor d-luj Porumbaru! Că nu s'a făcut un act de comp
romis!
Dar cum
nu sa făcut? Dar când se face o
lege specială, ea este
d'asupra. tutulor actelor autentice pe
cari le-ar legalisa
un președinte de tribunal. Legea, aces
ta este compromisul,
şi încă
actul cel mai autentic din lume,

cel mai

legalisat
lume.
Dar, dice d-sa: atunci cine va
pune formula executorie? Foarte simplu; art. 358 din
condica de procedură
civilă spune hotarit: «Hotărirea arbit
rilor va deveni exedin

«cutorie, în virtutea unei ordonanţe
executorie date de
«preşedintele tribunalului la care sta
depus hotărirea»,.

Prin
depune

urmare, preşedintele tribunalului
la care se va
hotărirea ii va da formula executor
ie. Dar et
spuneam d-lui Porumbaru, când
-am discutat legea aci,
când d-sa mă critica că am renunţat
la dreptul de recurs:

«Dar mai dice d. Porumbaru: de ce
ați renunţat la
dreptul de recurs în casaţie ? Aceasta
era unica apărare
dacă arbitrii acestuia o iată peste câmp
chiar în privinţa
formelor?

Apoi

nați

v&dut

d-voastră

ce

dice
din urmă al proiectului?
|
«Șentinţa arbitrală va fi depusă la
tribunal.

articolul

-
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«Pentru ce? Ca să capete formula

executorie. Ei bine,

dacă nu este o adevărată sentinţă regulat dată în limitele
compromisului, nu i se va pune formula executorie sau
dacă i se va pune se va contesta această investire cu

formula

executorie.

«Dar,

d-lor,

nu

uitaţi

că sunt

Stat,

şi când arbitrii, în

procedările lor, ar lua-o peste câmp, credeţi
executa o asemenea sentință? (Aplause)».
Ceea-ce r&spundeam atunci
pund şi astădi, şi mui departe

vremea

că

eu

aşi

d-lui Porumbara, îl r&snu intru în comentarii în

în care procesul se judecă,

în

vremea

în

care,

prin urmare, mie guvern, mi se cade să vorbesc cât de
puțin asupra procesului care se judecă. (Aplause).
A doua întrebare pusă de d. Porumbaru: cum se face
că se pledează în limba francesă? D-lor, lucru ciudat, şi
lucru ciudat cu atât mai mult cu cât d. Porumbaru este
un om serios. Apoi când d-sa vede un tribunal arbitral
compus nu numai din români, dar şi din străini, nuşi

închipue că consecinţa logică e ca desbaterile să se facă
intr'o limbă care să fie inţeleasă de. toată lumea? Cum
adică? Crede d. Porumbaru că e bine să se vorbească
in acest tribunal o limbă care să nu fie înţeleasă de toţi?
Spuneţi mai bine că protestaţi în contra faptului
bunalul arbitrul se compune şi din străini. Aşa

că triînţeleg.

Aceasta ar fi cel puţin o obiecţiune serioasă; dar să criticaţi limba

în care

se pledează

la acest

d-lor, Statul nu trebue să se amestece
scamatorii

de acelea

de

tribunal?! Apoi,

în

cari a vorbit d.

comedii
Missir.

şi în
Aceasta

ar fi scamatorie când sar pleda în o limbă care nu e
cunoscută de acei cari sunt chemaţi să te judece ! (Aplause).
Da,

d-lor

senatori,

tribunalul

acesta arbitral

este com-

pus şi din arbitri străini. Dar fost-a in această privinţă
o lipsă de sinceritate din partea noastră? Am spus noi
că tribunalul va
Ia să vedem.

La pagina
asupra

acestui

fi compus

numai

din

români?

188, din desbaterile d- voastră se spune
punct Sa

propus

un

amendament

de d-nii: P. S. Aurelian, Caton Lecca,
Lupaşcu, N. Săveanu, Em. Porumbaru,

Anton
llariu

că

iscălit

Carp, N.
Isvoranu,

în următoarea cuprindere
«Guvernul este aulorisat a încheia şi executa următorul
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act dintre Stat.şi d. A. Hallier,
intreprindătorul lucrărilor
portului Constanţa, pentru resilier
ea intreprinderei şi li-

chidarea socotelilor printrun trib
unal de arbitri compus
nani din română».
Aţi propus, prin urmare, un amenda
ment. Ce s'a făcut
cu acest amenda

ment? A fost respins de comitetu
l delegaților, de guvern şi de Senat.
Ei! Acum puteţi să diceţi
d-voastră că este o surprindere
din partea noastră, şi că
naţi ştiut că tribunalul va fi com
pus şi din străini? Oare
dacă știam noi că acest tribunal
ave să fie compus numai
din români, nebuni eram noi sa
nu fi primit amendamentul ?
Dar, d-lor, este oare un lucru
noi ca un tribunal în
care e Statul în joc să fie com
pus şi din români şi
din străini?
Vi s'a citit casul Guilloux; o să
vă citesc şi eu un cas
din viaţa guvernului trecut care
a cădut de dece luni de
la pute
tras

re, sati să intrebuințez

de la putere

de dece

un eufemism,

luni. (liaritate,

Acest cas, d-lor, datează din vremea

care s'a re-

aplause).

când

era preşedinte al Senatului Dimitrie Brăt
ianu, preşedinte al Camerei Vernescu, preşedinte âl cabi
netului Ion Brătianu,

miniştri Eugeniu Stătescu, Câmpin
eanu şi Chițu
dii minores, membri ai guvernului
de atunci.

şi alţi

Sub acest guvern, prin legea de
la 12, Iulie 1878, votată de aceşti mari naționaliști, ca
să dice aşa... dar să nu
critic pe liberali ca să nu supăr
pe d. Missir...., căci de
oare-ce d. Missir găseşte că este
râă că guvernul face
şarje contra

partidului liberal, dă dovadă de drag
ostea
d-sale: on revient loujours ă ses prem
bres amours.
Aci, în art. 24, se spune: arbitrii
și Supra-arbilrii vor
putea Ți indigeni saă străini. Indigeni
! Miroase a Egipt;
acest cuvint nu se intrebuințează de
cât în Madagascar,
în Tonkin! dar
un

tot! (Aplause).

guvern

naţional şi liberal are drept la

Dacă se întrunea acest tribunal cu arbi
tri şi supra-arbitri străini, de sigur că nu se pleda
in limba românească,
căci
nu

o

ştia;

ştii româneşte;
la 1878?
La acea

ştiţi

singura

categorie

de străini care

ce, la acea categorie s'a gândit legea de

categorie

cari sunt supuşi români fără a fi
ce-

Discursuri 1V,
21
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tățeni români?

Despre

aceştia fusese vorba?

De sigur că

de cât
nu; în gândul. celor de la 1878 nu fusese vorba
ade adevărații străini, şi în special de străinii de naţion
ciase.
contra
litatea d-lui Guilloux, cu care
Să vă aduc şi ceva mai noi. Intrun act încheiat de
guvernul d-lui Sturdza, încheiat fără lege, într'o conven

ție dintre regia monopolurilor Statului, ca servicii de na-

de Sud,
vgaţiune, și societatea de navigaţiune germană
fiind-că
zeşte,
găsesc art. 31, pe care vil citesc în franțu
că, cât
convenţiunea este scrisă în limba francesă; vedeţi
ţiuni
de naţionali-liberali sunt, totuşi când inchee conven
dice:
ce
lată
!
zeşte!
cu străinătatea, serii în franţu

«S"l survient des di/ficulies ou contestations entre les deux
administrations au sujet de Vextcution ou de binlerpretafion des conditions de celte convention, les deux parhes s'en
pemellvoni aa jugement d'un tribunal darbitres.
«Ce tribunal se compose de deux arbilres nommes

chu-

cun par une des admanistralions. Ces urbitres d leur lour
en moment un troisiime prisident les deliberations.

«Ces avbitres devront âtre disignes et nommes des lenînce cn vigueur de cette convenlion.
«Les dicisions de ce tribunal arbitral, qui devront ctre

prises et communiqutes aux deur parties dans un delai de
(rois mois au plus, sont definilives el sans appel».

|
a
În traducere:
taţiuni între cele doug
contes
sai
tăţi
«Dacă survin dificul
iunea sai interpreexecuţ
te
administrații in ceea-ce priveş
părţi se
tarea condiţiunilor acestei convenţiuni, cele duoă

vor adresa judecăţei unui tribunal de arbitri.
cAcest tribunal se compune din doui arbitri numiţi fiecare de către

dul lor
țiunile.

una

numesc

din administrații.

Acești arbitri la rîn-

pe un al treilea care presidă delibera-

chiar
«Aceşti arbitri vor trebui să fie arătaţi şi numiţi
ţiuni.
conven
de la intrarea în vigoare a acestei
să
«Decisiunile acestui tribunal arbitral care vor trebui

trei
fie luate şi comunicate celor două părți în termen de
|
luni cel mult, sunt definitive şi fără apel».
Ri bine,

această

convenţie

pe 10

ani este semnată

de

de 3!
directorul regiei şi de ministrul de finance pe diua
“Martie 1899.
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Ei bine,

unul

din arbitri a fost numit,

Din parte-ne noi n'am
Aşa dar nu numai
1899, când faceţi un

numit arbitru.

țuzeşte?

German.

la 1878, dar chiar între
1895 şi
tribuna] arbitral, arbitrul des
emnat

este un străin și judecă tot defi
nitiv

fără lege.
Unui guvern
vern liberal este
Camerei nici de
acestea; numai
(Aplause).
Atunci, d-lor,
era vorba ca şi
mâneşte?
Supărarea cea

era un

şi fără

apel, ba şi

național este permis ori-ce,
unui gupermis ori-ce, n'are nevoe
nici de votui
al Senatului ca să inchee con
venţiuni de
conservatorii at nevoie şi
tot de geaba.
vă intreb: mai v& îndoiţi d-v
oastră că nu
la acest tribunal să nu se
judece în ro|
mare este că acolo se vorbeş
te în fran-

Mai este un lucru! Presup
unem că am
fi voit să impunem această
condiţiune:

fi putut, că am
ca toţi arbitri să

fie români, care ar fi fost res
ultatul? Sunt la noi în țară
insemnaţi cari să nu fi luat
parte la lucrările portului Constanţa? Nu
sunt. Care ar fi fost resultatul?
trei ingineri
Tribunalul

sar

tiuni tehnice ce ar

fi

compus

din 3 jurişti,

fi făcut? Sar

fi adresat

care în ces-

la o comisiune de experţi. De unde
ar fi luat aceşti experţi, ca
să
fie oameni de competința
dorită pentru aşa lucrări şi
care
să nu fi luat parte la lucr
ările portului Constanţa?
Tot
experti străini ar fi luat.
Evident, aparențele ar fi fost
că
tribunalu
l era

național, căci s'ar

fi pledat în româneşte.
Dar resultatul ar fi fost
că cei din urmă care ar
fi hotărit, ar fi fost acei cunosc
ători în cestiunile tehnice,
pe
care trebuia să'i imprumute
de la ţările străine, căci aci
nu'i aveaă.
„Ce faceţi d-voastră?
Discutaţi modul cum sa
aplicat
legea? Dar de loc. Căci aţi
ştiut, din faptul că nu am
primit amendamentul d-v
oastră, aţi știut că tribunalu
l nu
va fi compus numai de Rom
âni, şi aţi știut că nu se
va
pleda în roraâneşte înaintea
acestui tribunal, căci nimeni
nu ar fi voit să se pledez
e prin interpret,
|
Dar acum d-voastră diceţi:
care este procedura tribunalului? Legea a fost

foarte largă în privinţa acea
sta, şi
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ge de la
când d. Porumbaru dice că nu poate să deroa
ul pot
Senat
şi
ra
Came
condica de procedură, se inșeală.

ze Constitusă facă ori-ce lege, întru cât să nu se viole
această lege.
țiunea, şi nu Sa violat Constituţia cu
aceasta este
Că tribunalul ar fi un tribunal excepţional,
prin lege
ca
icat
imped
alt-ceva. Constituţiunea noastră a

să se impună

tribunale excepţionale,

ţile de bună-voe

nu ar putea

dar nu a dlis că păr-

să'și aleagă. un tribunal ex-

tribunal, hotări-

cepţional, ori că dacă işi aleg asemenea

aberaţiune nu sa
rea lui nu este valabilă. La o asemenea
foarte mâhnit
gândit Constituţiunea noastră, şi am fost
jurist pe care
când am audit că aceasta a eșit de la un

reputaţiunea
mulţi îl cred jurist mare, dacă judecăm dupe
pe care o are în cariera sa de advocat.
fixa
Prin

urmare,

d-lor, legea gdicând:

tribunalul îşi va

facă proceprocedura sa, a dat drept tribunalului să'şi
în Monitorul
dura. D. Porumbaru mă îmtreabă: a apărut
ce să

Oficial procedura

fixată de

tribunal?

Dar

pentru

trebue să cuapară în JMonilor această procedură? Cine
nte, avocaţii
noască procedura tribunalului? Părţile litiga
veri-un incident
unuia şi avocaţii celui-alt. Sa întâmplat
dânsul "şi-ar fi
înaintea acestui tribunal, care să arate că
de la princisai
fixat. procedura, şi sa abătul de la ea,
piile generale? Nu.
Sa dat trei
D. Porumbaru ne cita un lucru ciudat.
dile avocaţilor

versarilor
Nu,

noştri

ca să ia cunoştiinţă

şi in aceste trei

d-le Porumbaru,

dile cea-altă

trei dile sunt, dupe

de actele

parte

ad-

pledează!

ce va înceta de

de cât în provorbă partea cea-altă. Și Sa făcut mai bine
le fără comencedura ordinară, unde se comunică piese
trei dile după ce a
tarii; et aşi vrea mai bine să am
piesele moarte şi
vorbit partea cea-altă, de cât să'mi dea
edura
că, dacă proc
să'mi dică să răspund imediat, aşa
a generală, este
edur
aceasta este modificată faţă cu proc
. M& întreb: o să
o îmbunătăţire a principiilor procedurei
ce?

de lucrări publi
cheme la interogatoriii pe foştii miniştri
foştii miniştrii? Să preDar în ce calitate să cheme pe
a Statului. Mar
supunem că ar face o mărturisire în contr
lega în ceva aceasta ?
Dar poate să'l cheme

ca

martor,

dice d-sa.

dictez conduita
Ştii ei ce va face tribunalul? Voiţi să
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avocaţilor noştri şi hotărirea tribunalului,
sati măcar să
le sugerez o hotărâre? Evident că n'am
de gând să fac
una ca aceasta. Dar vor face expertisă? Dar
tribunalul intreg

e un tribunal de experţi şi nu "mi inchipuese
că vor judeca fără să vadă, să pipăe, să expertiseze,
căci de aceea
părţile
Dar

s'au adresat la ingineri.
şedinţa nu e publică!: Mai

Porumbaru

priu

o sală din Europa

publicitate?

Fă

întâii
nu

care să coprindă

ce

Cunosc,

tot

înțelege
d-lor,

publicul!

d.
nici

Ori-cât
de publică ar fi o şedinţă, are o limită, limit
a încăperei,

căci pe d'asupra nu. poţi pune publicul.
unii peste alţii.
Acum, cine să intre? Să intre amicii îndig
naţi de pe
trotuarele.de vis-ă-vis al căror ideal de
justiţie ar fi ca
tribunalul să delibereze sub musica lor foart
e armonioasă ?

Sai să intre persoanele cărora preşedintele
le da un bilet
de intrare? Și s'aii dat bilete la toate persoane
le cari ati
cerut
, la membrii partidului liberal, la deput
aţi, li senatori, la toţi câţi au încăput.
Dar, d-lor, puteaii să nu fie publice
şedinţele. Și ei

am fost arbitru şi am pledat la arbitragiă
şi nici odată
na fost şedinţă publică, din potrivă. Avantagi
ul tribunalului arbitral e tocmai tonul patriarhal care
se ia. Eram
în: casa d-lui Giani. arbitru, şi judecam
la d-lui.

că

era

seară,

la

ceai,

la

bere;

stam

de

Ții minte

vorbă

şi

am
luat cuvintul de câte două-ţleci de ori,
fie-care fără nici
un fel de rigorism. Şi de sigur, acesta
este avantagiuarl
bitragiului: ca să vorbeşti. mai deschis,
mai cu puțină
solemnitate şi se ajung mai lesne la acea
pătrundere a
adevărului de cât la aparența adevărului
care reese din

pledoariile: cu multă punere in scenă. Flind
-că insă această

afacere

e însemnată,

semnată şi

de

pentru

interes public,

că

e vorba

şedinţele

de

0

sumă

în-

ai trebuit să fie

publice şi. publice sunt.
a
Care este publicitatea d-voastră? Trebuia
cu ori-ce preţ

să fi intrat şi cei ce

ai

spart geamurile

care,

un

tribunal

aci

la Sena

t?
Aceasta n'ar mai fi fost, şedinţă publică,
ci ar fi dovedit
ŞI prostia tmbunalului, dar mai ales
prostia guvernului
pe

câtă

vreme

instituit

în

basa

unei
legi, lucrează pe pământul României, e dator
să facă să
i se respecte siguranţa ca să se respecte
dreptatea! (Aplause).
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D-voastră, nu die de 9. Porumbaru, nu prea sunteţi
obicinuiţi cu acest respect care se datoresce oaspeţilor în
toate casurile. Aveţi antecedente: pe la sala Slătineanu,

ceva antecedente vechi; aţi fi vrut geamurile sparie ca
aci la Senat, şi un steag ars ca la 1894 într'o stradă.
Dacă sar mai întâmpla oare-cari împrejurări,
şir Statele europene cu geamurile sparte de

aţă lua în
d-voastră,

dar şi cu scusele d-voastră ulterioare! (Aplause).

D. Porumbaru mă întreabă unde este sediul tribunalului ::nu cum-va e un tribunal ambulant, pe uscat şi pe

probabil—nu e de vină d-lui—

apă? A citit într'o gazetă,
că tribunalul

ar fi hotărit să se pue

pe

un

încrucişător

în mijlocul mărei Negre, de frica poporului naționalliberal din Capitală. Asigurăm pe d. Porumbaru că tri-

bunalul va sta pe uscat, şi tot ceea-ce dorim este ca să
simtă şi manifestanţii că apa care cade acum din Cer ar

trebui să le fie o duşă suficientă, şi să nu forţeze guvernul
să ajute şi el la acţiunea cerului. (Ilaritate).

Trec la d. Missir. D-sa nu a lua cuvintul ca să discute
modul în care sa aplicat legea noastră, aceasta este o
cestiune mică şi neînsemnată; d-sa a luat cuvintul ca să
nu se creadă că d-lor sar afla faţă de noi în altă situa-

iune de cât aceea în care se găsea când s'a votat legea,
Haller.
Fii cred 'că explicaţia

era de prisos, căci

nu îşi

nimeni

poate închipui că oameni serioşi, care aii combătut o lege
acum două luni, o să se facă apărătorii ei dupe două
luni.
Se vede

că în conştinţa

atmos-

d-sale aşa sa presentat

fera politică din aceste din urmă două luni, în cât s'a tecă ar fi putut părea

mut

naivilor că alt-fel ar fi atitudi-

nea d-sale astădi, de cât acum două luni, şi pentru a asigura pe toată lumea că nu s'a schimbat nimic, că cu
aceeaşi

guvern,
Nu

răutate,

cu aceaşi

ostilitate

privesc

şi legea

şi pe

d-sa a luat cuvintul.

ştii de ce d. Missir şi-a închipuit că lumea va crede

că astădi este o altă atmosferă politică, pentru că noi nu
ne-am schimbat
mosfera politică

întru nimic. Dacă d-sa a credut că ateste astăgdi aşa de turbure, a făcut o e-

roare de optică, şi nu era
cu

fulgerele

lui

Jupiter,

de loc nevoe să se înarmeze

care, ştiţi

că la teatru

suni de
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mucava,
este

(ilaritate), pentru ca să clarifice o situaţiune care

destul de clară.

D. Missir se inşeală de asemenea, când crede că ne
pune la îngust, când ne cere să % dăm explicaţiuni. D.

Missir găseşte o contradicţie intre ceea-ce a declarat
la
Cameră d. general Manu, şi intre ceeu-ce am dis
ei.
D-sa găseşte chiar o contradicţie in. cele dise de mine;
d-sa dice: d. ministru de finance a spus că a
fost o fa-

talitate inexorabilă şi tot d-sa a spus pe urmă

că niciun

guvern străin nu s'a amestecat în această afacere
şi ne
intreabă: care e cheia acestui mister?
Voiă spune d-lui Missir, că nu e de cât o apare
ntă
contradicţie şi în primul şi in al duoilea cas.
Din tot ce am spus noi la Cameră resultă că regula
rea
cestiunei Ilallier, aşa cum sa regulat, nu este
datorită
unei presiuni căreia nu se putea resista, ci unei nevoi
la care
nu se putea resista, această nevoe este de ordin
financiar ŞI
economic, şi în această nevoe nici o-dată nu am
spus că
nimeni nu a fost amestecat. Dar îmi diceţi : aţi spus
la Cameră
că nici un guvern străin nu ne-a impus aceasta.
La Cameră

d. Carp ne-a vorbit de un fapt petrecut în Bulgaria,
pe
care ei nu "| cunosc, anume că gnvernul francez în
calitatea sa de guvern politic, în calitatea sa de patron
al

unui supus frances, ar fi voit să impună ceva
Bulgariei,
şi că Bulgaria s'a opus; atunci et am spus
d-lui Carp,
că nici o-dată de un guvern străin protegiând
un supus
al săi nu ni sa impus. Atât am spus, atât menţin
, și
voii răspunde încă un lucru: că na numai că
este aşa
cum v& spun, şi ştiţi toți câ este aşa, dir dacii
aşi face

apel la o complectă sinceritate,

nu

este

nimeni

care

să

nu ştie că aşa ati fost nevoile financiare şi
economice,
in cât afacerea Hallier trebuia rezolvată.
Dar dacă, d-lor, noi la inceput am prezentat
pentra
această cestiune numai argumente de utilitate pentru
noi,
ca să ne scăpăm de întreprindera, nu aşi vrea
să se facă

dintr'&asele, cum am audit câ sa făcut de advocatul
d-lui
Hallier, armi contra. Statalui român, căci am audit
că
S'ar fi pretins că Statul român făcea şicane antrepreno
-

rului pentru ca să "1 aducă în posiţiune să părăse
ască
Jăcrările, fiind-că avea de gând să suprime lucrăr
ile por-.
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tului Constanţa, şi dovadă că este aşa, este că aşa am
spus noi cu ocasiunea discuţiunei acestei legi.
declar foarte solemn că

D-lor senatori,

n'a făcut şi n'ar fi făcut veri-o

român
norului,

ca

pentru

sar
antreprenorul

|

să

facă

fi menţinut

nici odată Statul

antrepre-

şicană

înceteze lucrările,

să

pe

Statul

şantier,

şi dacă

român
(A-

sale.

ar fi ştiut să facă faţă la toate angagiamentele

plause). Dar odată cestiunea ajunsă
părăsite, evident că avem avantagii
|
pâni pe lucrare.
Iară, vă citez iarăşi din /JJonitorul
d-lui Maiorescu, când d-sa vorbise de

fi

aici, odată lucrările
financiare, să fim stă-

Oficial ce răspundeam
nişte anume ipoteze :

«Mai întreabă d. Maiorescu: o fi veri-o condiţiune a
împrumutului, veţi fi inchinat şi această cestiune d-lui

Bleichrâder, cum aţi
nu întrebuința unele
«Ei bine, eii voiii
a făcut o ipoteză. O

închinat deja ţara, obligendu-vă a
legi de credite?...
urma pe d. Maiorescu îpotelic. D-sa
fi o nevoe a imprumutului, va fi

fost starea linanciară a noastră, aşa în cât, ori una, ori
alta, ori neplata cuponului, ori pe lângă imprumut şi o
repede deslegare a acestei cestiuni.

«Vedi, fac o simplă ipoteză, şi atunci întreb pe d.
Maiorescu, dacă aşa ar.fi, cum poate să vă dică d-lui,
în numele

junimiştilor:

noi, oameni

de guvern,

dar

nu

în guvern, vă afirmăm ca împrumutul nu poate suferi
de neţinerea unui angagiament luat, vă afirmăm noi, oameni

de guvern,

dar nu

în guvern,

că

nu

aveţi

să

vă

temeţi dacă respingeţi legea, nici de cotă, hici de nimic.
«D. Titu Hlaiorescu : Este luat angagiament?»

«D. Take Ionescu, ministru al cultelor şi înstrucțiunei

publice : V'am

vorbit ipotetic, vam

spus

că

vă

vorbesc

ipotetic».
Dar, d-lor, veţi dice: iată lipsa de sinceritate! Na, căci
vă declarăm, ceea-ce vă declar şi astădi şi de ceea-ce rog

să se ia act, ori-ce sar întâmpla în această afacere:
ne ascundem dinaintea unei nevoi, riu ne ascundem

nu
di-

naintea unei necesităţi, luăm noi câţi suntem, toţi, fără
nici o deosebire de cine a fost sai nu la cutare depar-

tament, toţi din acest guvern,
răspunderea întreagă, cum se

(Aplause). Piceam atunci:

incapabil cum îl botezați,
cuvine să ia un guvern.

|

329

«Și acum, d-lor senatori,: că am isprăvit cu ipoteza
,
vă dic: guvernul nu vă pune nici o ipoteză şi nu
vă
vorbim nici de imprumut, nici de condiţiunile impru
mu-

tului, de absolut nimic, şi vă rugăm să nu intre în judecata

d-voastră,de cât numai ceea-ce vă spunem în expun
erea
de motive, ceca-ce ve spunem pe faţă, şi care este aceast
a:

in situaţiunea financiară a -noastra nu putem guverna,
dacă nu vom avea libertatea de mişcare în cheltueli, libertate pe care nu o putem avea, de cât dacă ne desfacem de Iallier, şi nu ne putem desface de Hallier,
de
cât votând acest proiect de lege. Luăm toată r&spunderea
tutulor consecinţelor, căci aşa ne facem datoria».
Ei bine, d-lor,

aşa am

luat votul Camerei şi Senatului;

de milă ajutorul

Camerei

şi al Senatului,

nici n'am venit plângând

in faţa unei nevoi, ca să cerem

ci cu demnitate

şi cu bărbăţie vam cerut legea pe increderea în noi, căci

aşa se
suntem

cuvine din partea unui guvern, câci de aceea
aci ca să guvernăm cu increderea d-voastră. Dacă

aveţi

incredere

poate

merge

în

înainte

(Aplause).
Eri, în Cameră,

noi,

un

căci

numai

guvern,

în legitima

cu

daţi-ne
mea

această

încredere

votul

d-voastră.

indignare de a fi a-

tacat cum fusesem și de cine fusesem,— fără nici o alusiune la onorabilitate, dar, în sfirşit cine vrea să fie respectat,

să fie 'cuviincios,

căci

ne

„Cunoaştem

cu

toţii

în

țara aceasta,— daca am răspuns mai mult, n'am
făcut'o
pentru a schimba votul Camerei sai al Senatului.
La

urma

urmei a fost un moment de slăbiciune, o recunosc,

când a isbucnit legitima mea indignare. (Aplause).
In acel
moment insă nu mă ascundeam după nici o taină,
nu
voiam să vă arătăm de cât faptele noastre, Loviţi-ne
cu
faptele noastre dacă puteţi, căci nu avem nimic alt-ce
va
de spus. (Aplause).
:

lar de- cele ce a gis d. Missir: că n'am putut făce mai
bine, pentru că noi suntem. guvern cu succesori, şi un
guvern fără succesori ar fi obţinut mai mult de la sindi-

catul cu care: ar fi tratat, aşi spune d-lui Missir, că
nici
un minut n'aşi primi să stait ministru, dacă acei cu
cari
ași trata, pentru afacerile financiare ale României, ar
oferi

să'mi

am

dea

condițiuni

avea sai n'am

mai

bune

sai

avea succesori,

mai

rele,

(Aplause).

după

|

cum
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Acei care tratează cu România n'aii să se intrebe dacă
avem sau nu avem succesori. Representanţi vremelnici ai
noi avem

României,

niei, şi nimic

lor, nimeni
miniștrii

persoana

să

apărăm

creditul

alt. Toţi aii dreptul

n'are drept să ne

României,

nimeni

şi onoarea

să 'şi apere

intrebe cum

îi chiamă

Re

ocupe

de

să se

drep!

nare

Româ-

interesele

lor. Dar d-voastră ce rol vă creaţi! Sunteţi suc-

cesorii? Ce să zic ei de succesorii cari nu pot să aștepte
moştenirea de cât din nevoile şi nenorocirea ț&rei!! (Aplause prelungite).
D-nii Em. Porumbaru și P. Missir, nefiind mulţumiţi cu răspunsul d-lui mi-

nistru, iai cuvântul
următor :

în replică la care D-l Take

lonescu le răspunde

în modul

D-lor senatori, vedeţi că şi la replică fie-care orator s'a
pus pe un teren deosebit.
D. Porumbaru nu este mulţumit

de explicăţiile pe care

i le-am dat. Regret.
|
D-sa începe prin a afirma o eroare de drept, gicând
că după dreptul comun un străin nu poate să fie arbitru,
de şi ştie foarte

bine, că acum

câte-va

dile, când cu oca-

siunea discuţiunei procedurei civile, presentându-se un amendament în care se prevedea că străinii nu pot fi arbitri, acest amendament a fost respins, ca fiind contrar
doctrinei. Indată însă ce găseşte acest lucru la guvernul
partidului liberal, din care d-sa face parte, imediat işi
găseşte şi explicaţia. D-sa zice că atunci când e vorba de

o companie

de

navigaţie, e permis ca tribunalul de ar-

bitri să fie compus din străini, pentru că e o cestiune
de apă.
,
Va să dică, demnitatea ţărei depinde după cum cestiunea

e relativă la apă sai la uscat? (Ilaritate).
Dar atunci şi aci e
un port!!!

cestiune

de apă,

căci

e vorba

de

A doua eroare de drept pe care o face d. Porumbaru

este atunci când susţine
lucrat ca putere publică,

că Statul tratând cu Hallier
nu ca un particular.

a

Atunci Statul când zideşte o casarmă, când face o şosea, face un act de putere publică? V& inşelaţi, face acte
private, lucrează întocmai ca un particular şi de aceea
Constituţia noastră, mai cu minre de cât ceea-ce se pe-
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trecea în Franţa, dă şi judecata acestor daraveri
tribunalelor comune, fiind-că Statul aci lucrează ca
un simplu
particular, iar nu cum știți că este în Franţa
, unde. se
dă consiliului de Stat judecata daraverilor dintre
furni-

sori şi Stat.

In sfârşit, d. Porumbaru

se plânge că nu “i-am r&spuus

dacă după părerea mea Statul are sai nu dreptul de
re-

visuire şi anulare a sentinței, care sar da, şi
afirmă că
după părerea sa Statul are acest drept. Acum
ce vrea d.
Porumbaru de la mine? Un examen de drept
sati o de-

clarațiune de guvern ? Un

examen de drept

refus să mai

fac, "l-am trecut de mult şi nu mă voii mai presen
ta la
nici un examen. lar dacă vrea o declaraţie de guver
n, ce
fel de guvern mă crede d. Porumbaru pe mins,
ca să fac
discuţiune asupra eventualei putințe saii neput
inţe a Sta-

tului in faţa unei sentinţe,

acum

se pledează

pilărească întrebare

D. E.

o îndouială.

în faţa,

care nu s'a dat,

unui

tribunal?

refus a răspunde.

La

pentru

această

care
co-

Porumbaru : Nu trebue să lăsaţisă planeze nici

D. Tahe Ionescu, ministru de finance: Ce voii face eă

ca guvern,

d-le Porumbaru,

mă

voii

întreba atunci

când

sar pune cestiunea. Dacă d-sa va fi guvern, de sigur
că

va face cum zice d-sa; un singur lucru insă pot
să afirm:
că în afară de textul votat în această cestiune,
nu este
nici o învoială între părţi şi, prin urmare, n'are
d-lui, ca

şi mine, de cât să interpretăze
drepturile

textul

votat şi să judece

Statului.

Incă

o-dată,

d-lor,

sai

care

discută

inaintea

ei ca guvern

nu

vorbesc de cât când am să fac o acţiune şi n'am
acum
nici o acţiune de făcut, și nici n'aşi vrea ca tribun
alul

de

arbitri,

cei

tribunalului

de

arbitri să discute cu ideea că nu este o judecată seri6s
ă

ceea-ce

se face şi că aşteptăm

nunţe ca s'o dărimăm.

numai sentinţa

să se pro-

Acum, cât pentru dragostea d-lui Porumbaru, pentr
u
manitestaţiile care se fac şi care se traduc prin sparg
erea
geamurilor Senatului, şi prin care r&u, foarte mult răi,
se
face, căci contrar de ce dicea d. Porumbaru, sârta
procesului atârnă nu numai de onorabilitatea unui om,
ci şi
de impresiunea,—căci oamenii sunt oameni—ce
acel om

işi va face despre ţara în care reclamantul pretinde că
nu

man retea
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a găsit dreptate,

ci numai şicane, rea-voinţă şi prejudiţii...

(Aplause). Da, giceam la Cameră, şi repet şi aci: manifestanţii, dacă ai avut ceva de manifestat, trebuia să manifesteze la autorii r&ului, căci dacă este cine-va vinovat,
vinovaţii nu putem fi de cât noi, dar nu la d. Leemans,

care a fost chemat
judece cu părerea

ca să ne judece, şi nu aşi vrea să ne
că ţara

românească

de cari vorbea d. Porumbaru,

seamănă

care nu

cu băieţii

găsesc alte mij-

loace de a arăta ospitalitatea românească şi respectul românilor pentru un judecător, ales de Statul român de cât
prin huiduelile şi fluerăturile cele mai necuviincioase.

D. Em.

Porumbaru:

Pe care sunt cel d'intâiu a le de-

saproba.

D. Take Ionescu, ministru de finance : Aceasta este psi-

chologia grupurilor privilegiate, cum spune d. Porumbaru.
Grupurile privilegiate nestând nici o-dată
ar vrea şi n'ar vrea manifestaţie.

in viața

D. P. Missir: Adevărat că junimiştii nai

reală,

fost nici o-

dată grup privilegiat.
|
D. Take Ionescu, ministru de finance: V'am spus că
aţi fost împreună

D. P. Missir:

cu noi.

Credeam

că faceţi ironie.

D. Take Ionescu, ministru de finance:

Imi

pare râi,

d-le Missir, că n'ai ascultat cu atenţiune, d. Porumbaru
începând discursul săi, cel d'intâii a declarat că face
parte din o grupare privilegiată.
De aceea am spus că d. Porumbaru ar vrea şi nu ar
vrea manifestaţie, nu este în lumea reală.
“Tot aşa d-sa şi amicii d-sale când ţara întreagă, împreună cu amicii d-lui Missir, a manifestat astă-primăvară,

ai dispărut.

Aşa cel puţin spunea despre această grupare

privilegiată d. Pherekyde,
dispariţiei !
Ei bine, în viața reală

aprobi manifestaţiile,
Trec

care

acum sa împăcat cu şeful

lucrurile

nu

merg

aşa.

Când

trebue să le ei intregi.

acum la d. Missir. Şi d-sa n'a vrut să mă îuţeleagă.

D-sa crede că în concepțiunea mea politică intră ideia
că dacă ne-a aprobat la renta şcoalelor de la Braşov, noi
am

avea

pretenţia

să ne aprobe

în toate ocasiunile.

Câtuşi de puţin! D. Missir este liber. Nu
posibil, după mine, să aplaudi când ai despre

este insă
un om o
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părere ca cea pe care a spus'o -d-sa' despre
mine. In
adevăr, d. Missir, de şi a fost mai. politicos în
cele ce a
spus de cât representantul oposiţiei din Camer
ă, 'mi-a
spus acelaşi lucru. ln Cameră mi s'a spus fără
talent şi
fără forme că elocința mea stă în acoperirea adevă
rului,

şi aici d. Missir m'a comparat

cu un

prestidigitator.

Ce

este insă prestidigitaţia? Ai luat un frane de la
cine-va,
il puni in pălărie, se aude, faci publicul să creadă
că

franeul e acolo, însă când il canţi veţi că

nu

e acolo.

Ai pus pe masă o pisică, o acoperi cu o batist
ă, şi ese
un buchet de flori. Și în timpul ăsta, ca să nu
bage de

seamă
d-sa,

spectatorul,

dai cu bagheta în masă, sati cum dicea

faci o şarjă

în contra

Prestidigitaţia,

liberalilor.

prin urmare, nu e alt-ceva de cât ceea-ce

spune românul mai verde: minciună.
d-sa însemnează ca şi când d. Missir

elocința este arta de a spune frumos
lată de ce v'am

selor de altă-dată,
Prin lovituri
aplause.

spus că

prefer

|

de

baghete,

Ceea-ce "mi-a spus
"mi-ar fi spus că

neadevărul.

aceste

atacuri

aplau-

|
prin

scamatorii
|

nu

voese

D-le Missir, puteţi să "mi faceți toate criticele, dar două

lucruri nu voiă suferi nici o-dată: când veți crede
că nu
vE pricep, şi când veţi lovi in demnitatea mea.
Aceste lucruri nu le pot admite cu nici un preţ.
Orice sar întâmpla, ori când, ori-ce situațiuni ar fi și
ori
cât de grele ar fi acele situaţiuni, aceste două lucruri
nu
le voii putea trece cu vederea nici o-dată: voit răspunde

tot-d'a-una: şi nu voiă lăsa lucrul jos.
D. P. Missir: Nu e nevoe, d-le ministru,

demnitatea

D.

d-voastră.

Take lonescu,

să ating

ministru de finance: lată ce

în

aveam

de gis. Dacă d. Missir crede că sunt un prestidigitator,
de ce d. Missir ma aplaudat în momentul când făcea
m
operă de prestidigitaţie, căci dacă am lovit veri o-dată
cu

bagheta, dacă am

dat un pumn

i-a durut,. dar ei “l-am
aplaudat d. Missir. Intreb

la liberali—nu ştii! dacă

dat—a fost atunci când m'a
pe d. Missir: ei, cum? Atunci

va să qlică aplaudaţi vorba? De sigur că nu, de
aplaudaţi cu credința că vorba pornea din adânca
vingere.

sigur
con-
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Ri bine, să ştiţi un lucru: scamatorii sunt scamatori
în tot-d'a-una, caraghioşii sunt caraghioşi în tot-d'u-una,

oamenii

convinşi sunt convinşi tot-d'a-una.

Potsă fie câte

o-dată în eroare, dar sunt în eroare convinşi. De aceea
vă spuneam, dacă d-voastră aşa mă preţuiţi, prefer să
"mi-o spuneţi verde, de cât să mă faceţi să cred un minut

în aplausele d-voastră. lată de ce prefer atitudinea d-voastră
de adi.
D. Missir dice că na fost nici o-dată în partidul liberal.
Știu. lată de ce însă am dis că revinela vechea dragoste.

În gruparea d-lor eraii două curente: unul inclinând mai
aşa, şaltul înclinând mai altmintrelea; în discuţiunea de la
Mesagiii, d. Missir de sigur representa partea altmintrelea, şi
frasa d-sale—d-sa nu este om ordinar la care cuvintul nu în-

semnează nimic—qși nică noi nu ne vom călugări», de sigur
însemna ceva. Aceasta insemna fastae nupliue, în tot casul
nuptiae. Acum că ar fi fost o nuntă cam ciudată, că mireasa :
ar fi cam slută, ce importă! Destul că atunci vă plângeaţi
că atac pe liberali şi adi, iar vă plângeți că atac pe liberali,:ba chiar vedeţi in asta o scamatorie. Ei bine, nu
am dreptul să dic că vă întoarceţi către acea înclinare,

către acele maptiae ? Se va face nuplide sai nu, nu ştii,
dar adi am recunoscut că miroase a un fel de peţeală.
(Aplause).
Cât despre alte regrete ale d-lui Missir,
explicat adi nu este “clar şi rotund, unde

că ceea-ce am
aţi vă&dut un

prestidigitator să v& dea lucruri clare şi rotunde? Mulţumiţi-vă cu ceea-ce poate să vă dea. Nam să vă dai nici

re

:

ri

(Aplause).

i

o altă explicațiune.

FATALITATEA
INTERPELAREA

INEXORABILĂ!
D-LUI

T.

MAIORESCU

(Ședința Senatuluide la 29 Aartie 1900)
Chestiunea Hallior, de-și se resolvase spre mulțumirea tuturor,
oposiţiunea tot
mai spera să facă guvernului încurcături pe această chestiun
e ; de aceia, pe
cale de interpelare, ea fu readusă în Sonat de către D-l 7. Maiorescu
, care propunea o anchetă parlamentară care să ceresteze corespondenţa
guvernului în
privința împrumutului de 75 de milioane, cea ce guvernul
a răspins ca fiind un
vot de blam, iar D-l Take lonescu a rostit următoarele cuvinte
:

Domnitor

Senatori,

[Este a cincea sai a şeasea oară,—dacă nu mă înşel,—
în care iar sunt chemat să vorbesc asupra afacerei Hallier.

De la inceput constat un efect al aproprierei Pascelui.
Aceasta a inspirat d-lui Maiorescu sentimente foarte creştineşti, căci de sigur nu poate [i o abnegaţiune mai creşti-

nească de cât ca d-sa, conservator, să ureze adversarilor

sei

firesci,

liberalilor,

ca

cât

mai

curind

toţi la un loc, la un loc d. Porumbaru
cu d. Sturdza.
Aceasta

dovada
chiar

nu

e numai

neutralitate

să se găsească

cu d. Aurelian şi

politică,

este evident

unui sentiment de nesfârşită dragoste creştinească,

pentru

potrivnic!

(Aplause,

ilaritate).

Și cum nu pot să atribuiii nici un gând ascuns şi nici
un fel de lipsă de sinceritate unor oameni care se deose-

besc printr'o complectă sinceritate, nu pot să'mi explic
lucrul de cât prin apropierea Sfintelor sărbători,
Am ascultat, d-lor senatori, discursul d-lui Maiorescu,

cu acel interes deosebit pe care mil inspiră ori-ce operă
de artă. Imi place şi mie frumosul şi fiind-că m& înde-

letnicesc şi ei cu această formă a artei—cea mai
nenorocită—arta cuvântului, neapărat că nu pot să nu
simto
viue plăcere, când aud o operă aşa de reușită ca
un discurs al d-lui Maiorescu.
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să mă

însă,

Căutână,

politiceşte,

întreb

care

ar fi re-

sultatul discursului d-sale şi cu ce aşi putea săl aseamăn

acest al douilea al săi discurs, care vedeţi, închide sesiunea, după cum cel-alt a deschis-o, 'mi-aduc aminte de

Imperiulal II-lea din

Francia,

Ştiţi că Imperiul avea în faţa lui o oposiţiune foarte pu-

tervică, oposiţiunea republicană, nu tocmai aleasă, dar pu-

ternică, şi mai avea şi oposiţiunea care se grupa imprejurul a două-trei jurnale orleaniste, oposiţiune in care aii
fost oameni foarte distinşi ca Prâvost-Paradol, lohn Lemoine şi alţii. Toţi acei oameni distinși se strângeau în

saloane ; acolo critica cu mult spirit Imperiul, se făceau
muşcături de o fineţă..., aşa că trebueati comentarii ca să

se priceapă de alţii, glume foarte potrivite, alusiuni aşa
de departe în cât trebuia muncă intelectuală ca să li se

acestea eşia un articol de

priceapă înţelesul, şi din toate

jurnal admirabil. A doua di toţi erai convinşi că a căzut
Articolele înscriaă câte o pagină frumoasă în
Imperiul.

literatura francesă şi Imperiul a trăit 18 ani...

D. P. Missir: Până la Sedan.
|
D. Take Ionescu, ministru de finance : Da, dar atunci

când a căzut, n'a căzut prin atacurile articolelor frumoase, iar din moştenirea imperiului, cei cu articolele
frumoase

nu ai

avut

nici o

părticică.

caracterisat, după părerea mea, forta

D-lor, fiind-că am

politică a interpelărei să vedem acum scopul intespelărei,
sait mai bine dis, pricina sufletească a interpelărei.
Ce? Nu cum-va d. Maiorescu credea că având nedumerire asupra pretinselor contradicţiuni dintre noi, conştiinţa, sa fiind turburată de aceste contradicţiuni, noi o săi

dăm

Nu cum-va
încă odală

credea că art. 80 din regulament, citit noă
de către d-sa, ne va face să luăm vre-o mă-

sură nepolitică,
vrem,

cu

să

alte cuvinte

să se supere de

este prea

Nu,

cuminte,

d-sale îi pare

ce nu

comunicăm

politic este să măsoare

urmă

înceteze nedumerirea sa?

aşa explicaţiuni în cât să

să uităm

că întâia

vrem şi când nu
datorie

ce poate şi cât poate,

a omului

şi tocmai pe

citire de articole?? D. Maiorescu

ca să fi credut

r&ă că

am

aceasta.

reuşit să facem

impru-:

mutul astă toamnă, şi această părere de răi a d-sale se
resfrânge asupra tuturor acelora care aii contribuit la fa-
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cerea

acestui

imprumut.

Astă

toamnă

nu

ne spuse

se, nu
voise să ne spună întreaga sa părere de
răi şi de aceea
vine acum

, la sfârşitul sesiunei, să ne-o spună
întreagă.
Căci, vă intreb: Pentru ce d. Maioresc
u astădi se ocupă
aşa de mult de faptul că delegat al mini
strului de finance
în cestiunea împrumutului a fost d. Ioan
Kalinderu? Pentru ce d. Maiorescu pronunță numele
onoratului d. Kalinderu, când de atâtea ori am declarat
cu toţii că noi şi
numai noi avem r&spunderea întreagă
?

Pentru ce d. Maiorescu citește, subliniând,
cum numai
d-sa ştie să sublinieze cuvintele din lege:
îngrijilor şi de
Coroană

plătit, când ştie bine că d. Kalinderu nu

este îngrijitor şi nu este plătit de Coroană1?
Pentru ce această
Tăulale? Şi pentru ce, vorbind de d.
Kalinderu, aminteşte
pe Ambron?

Ce are a face cestia Ambron cu contractarea împrumutului? Cum se poate ca
gândindu-te la onorabilul şi patriotul de loan Kalinder
u să'ți aduci aminte
tocmai de Ambron?
A! d-lor, pentru ca să se facă nedrepta
te unui

om care
a primit această grea însărcinare
nu ca representant al
Coroanei, ci ca simplu cetăţean al
României, pentru că
ori-ce cetățean e dator să primească
o ast-fel de misiune!

Da, d. Kalinderu

a fost rugat de noi să meargă

la Berlin
pe r&spunderea absolută a noastră,
a guvernului; da, nu
ne ascundem întru nimic în dosul
persoanei d-lui Kalin-

deru;

da, declarăm

tățean

pentru

că d-sa a fost la Berlin ca simplu ce-

a face un servicii Statului;

da, meri

tul este
al săi, iar răspunderea este a noastră
! Pentru ce d. Maiorescu, dacă nu i-ar fi părut r&i
de succesul acestei misiuni, ar fi legat această cestiune
de numele Ambron?
Pent

ru ce o ast-fel de strigătoare nedrepta
te?
citeşte cuvintul îngrijitor cu atita
ostentație ?
citeşte chestia lefei, când ştie foarte
bine că d.
işi îndeplineşte funcțiunile sale în mod
cu totul

spre

satisfacția: întregei

ţări? (Aplause).

Ei bine, d-lor, faptul că un om de

Pentru ce
Pentru ce
Kalinderu
gratuit şi

valoarea

şi inteligența d-lui Maiorescu aduce asemenea
acusaţiuni, dovedeşte cu prisos nemulțumirea sa. că
am reuşit să încheiem

imprumutul, graţie stăruinţei și munc
ei d-lui Kalinderu,
Câtă răutate pentru noi şi câtă
dragoste ultra-creştinească pentru liberali!... (laritate).
Discursuri IV.
22

338

Şi acum,

în

contradicerea

vedeţi

d-lor,

D-sa

azi

ne

de imprumut,
ror;

şi tot

astă

că

spune

toamnă,

răi am, făcut că n'am
dice

d-sa

că rău am

când

d.

care cade

Maiorescu!
aveam

nevoe

cerut sprijinul tutu-

făcut că am

cerut ser-

viciile d-lui Kalinderu, pentru că d. Kalinderu este și admânistrator al domeniului Coroanei ! Vedeţi cât de departe
suntem de fegele și Dorobanţul ?... (llaritate, aplause).

In loc ca astă toamnă să fi cerut ajutorul d-lui Kalinderu, d. Mâiorescu ne spune că trebuia să facem un tel
de consult de doctori la patul bolnavului şi ați băgat
d-voastră de seamă că d-sa ne-a citat nume, doctori din

toate nuanțele afară de a

noastră, parcă

avea

noi nam

doctori! D-sa ne-a citit foarte mulţi financiari — am fost
vesel că avem aşa de mulți şi "i-am şi notat ca să nu uit
că sunt financiari — şi ne-a adăogat câ toţi aceşti financiari trebuia să cerceteze ce să facem. De sigur nu poate

fi vorba să le cerem

pârerea—de

ne-

părere nu avem

—ci să le cerem
voe, căci ştiam că trebuia un imprumut
probabil un sprijin. Dar tot d. Maiorescu ve spune ca
d-sa regretă că partidul conservator a sprijinit pe d. Aurelian în resolvarea cestiunei religioase, cestiune care avea
in adevăr nevoe de sprijinul tuturor partidelor; tot d.
Maiorescu ne spune că noi, oposiţia de atunci, ar fi tre-

buit să” stăm. de o parte. Cum se potriveşte aceste două
sfaturi: la guvern să cerem sprijinu opoziţiei, probabil

“ca să ni se dea,

guvern

care

iar când

ne-a

nwl dăm ?!!
D-lor, credeţi

cerut

d-voastră

am

fost in oposiţie

şi era

un

sprijinul nostru, noi trebuia să
că

suntem

noi oameni

să ne

dăm ia un ast-fel de joc de a cere un sprijin fară a şti
că ni se va acorda? Dar ar fi cea mii mare greşeală, ar
fi o adevărata copilărie!! Nu se cere nici o-dată sprijin

oposiţiunei; oposiţiunea dacă crede că patriotismul săi îi
dictează ast-fel, aduce sprijinul săi guvernului. (Apause).
Ovi-cari ar fi greutăţile, nu cerem sprijin; dacă nu le
vom putea învinge, vom chema pe alţii să le învingă. Nu

vom cerşi sprijin, vom primi însă cu plăcere pe acela
care ni se va. aduce. Aceasta să fie înţeles, hotărit, şi să
nu

se uite.
Dar, d-lor,

teoria d-lui Maiorescu, că am făcut râu când
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am dat sprijin d-lui Aurelian,

îmi explică

o

caracteris

tică
a d-sale. Aceasta știți ce se cheamă? Se chea
mă să nu
te reocup de ce se petrece! Aii incurcat libera
lii situa-

ţiunea,

să o descurce

ei; dacă

nu

pot atât mai r&ă, Sunt

greutăţi. financiare să le descurce guvernul: nu
o putea,
nu face nimic! Aceasta se cheamă dilerantism, :
aceasta se

cheamă

starea

sufletească

a omului

pe care în filosofie

nu
1 interesează sistemul, ci istoria aiteritelor siste
me, în
cestiunile sociale nu-' interesează socialismul şi prime
jdiile
lui, ci istoria cum s'a desvoltat socialismul, etc. Dilet
antis mul în literaură şi tot este stare de slabiciune
, în politică diletantismul este incompatibil cu o viaţă
folositoare.

Poliţica este acţiune și diletantismul este negaț
iunea oricărei acţiuni. Un diletant genial, politiceşte
preţueşte mai

puţin de cât un politic de o inteligență medio
cră, dar cu
puter

e. (Aplause). Acest adevăr vă rog să-l
memoraţi.
Să nu vă inchipuiţi că strângându-se câți
va oameni la
un loc şi găsindu-se cu drept cuvint foart
e inteligenţi,
foarte capabili aceasta este destul. In politi
că se mai cere
un lucru ca să se producă ceva, se mai
cere şi puterea,
Energia nu se capătă plutind în sferele
diletantismului

deslegat de lucrurile omeneşti, vădend cu indif
erenţă cum
iși rup gâtul unul şi altul, şi uitând că nu şi-l
rup în

socoteala lor, ci pe spinarea țărei. (Aplause).
Puterea se
capătă asvârlindu-te în luptă cu hotărire
şi încredere, făcendu-ți datoria cât poţi şi ştiind să te retra
gi la vreme
fără regret, fâră regret, căci ştii că dacă
n'ai r&uşit, nu
este fiind că n'ai făcut tot ce puteai, dar
fina că n'aj

putut să fii la înălţimea cerută. (Aplause).
Cât pentru restul cestiunei, d. Maiorescu

a vorbit

de

o corespondenţă, şi ne-a amintit că este
o axiomă parlamentară, că n'ai dreptul să vorbeşti de un
document pe
care nu poci să-l comunici. Aşa este. Dar
eii nu am
vorbit de nici un anume document şi nu am
citit nimic;

dacă aşi fi precisat ceva,

„ parlamentară.

Adaog,

aşi

fi fâcut

insă, că chiar

am făcut o greşeală parlamentară.

să fiii mai

încredător

în puterea

aşa

mare

cum

greşeală
am

Este adevărat,
şi dreptul

nu me las să fiii târât de nemulţumirea

ducea, incă
să răspund,

o

nostru

făcut,

trebuia

care "mi-o

ŞI

să

pro-

o dovadă de nedreptatea omenească ; trebu
ia
nu că am ceva dovedi celui care se îndu
oia
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de

dar

mea,

vorba

şi

să afirm,

aceasta

era

destul.

(A-

greşit;

în

ceea-ce

am

plause).
In

privinţă,

această

am

repet,

spus la Cameră, este o parte de prisos. Când ei am afirmat un lucru și un membru al oposiţiuneia afirmat con“tarii, trebuia să mă mulţumesc să dic: afirm, şi Ca-

mera să aleagă. Alâta trebuia ; restul a fost de prisos.
'Mi-aţi mai amintit de cuvintul inexorabil. Acest cuvint
nu

paternitatea

ţiii să dai

este al mei;

cui

se

cuvine.

D. deputat al colegiului 1 de Gorj a dis lucrul următor:

«ca întreaga afacere să apară astădi şi ochilor celor mai
puţin iniţiaţi, nu ca o condiţiune inexorabilă de care
atârnă soarta țărei, şi pe care nu-i stă in putință gu-

etc. "l-am răspuns imediat, şi la

vernului so depărteze»,
cuvintul

era in

ceea-ce

a exprima

cu acelaşi cuvint, pentru

răspuns

am

inexorabil,

nostru,

gândul

al

tutulor, și

d. preşedinte al
care se resumă în cuvintele spuse
consiliului astădi pe cari le repet: o necesitate in imprejurările economice şi financiare ale ţărei.
de

Când ar fi avut dreptate d. Maioresen?

am

votul

cerut

Camerei

şi

la

Senatului

Dacă noi, când

propunerea

de

arbitragiii în afacerea Ilallier, am fi dis: în afară de argumentele cari le spunem, mai sunt şi altele pe cari le
ținem tainice; în afară de argumentul că vrem să ne
scăpăm de acest antreprenor, mai sunt şi alte argumente,
şi acele argumente să le credeţi pe cuvint fără a le explica.
Atunci,

da ; toate acusaţiunile

de curagiă, şi că am
să ne dea

şi

că

nu

suntem

oameni

făcut rău să rugăm pe d. halinderu

sprijinul săii, le-aşi înţelege.

Dar aşa este?
Nu! Şi la Cameră şi la Senat noi am repetat acelaşi
lucru, în mod foarte precis, şi o să vă recitez din noii:
vă rugăm să nu judecaţi această afacere, de cât după argumentele pe cari vi le dăm: nu avem absolut alte cuvinte ca să vă cerem votul. d-voastre. Și. adăogam: luăm
răspunderea

toată intreagă.

V5

rugăm

să votaţi

n'a

vorbit

atunci.

numai pe

basa acestor argumente, anume. că vrem să ne liberăm de
lucrările de la Constanţa. Am spus noi aceasta?
D. ministru

de

externe

D.

general:

Manu mărturiseşte că în tot timpul a spus că nu aveţi i
face cu nimic alt-ceva. Atunci cine este vinovat? Ei, Ce
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am spus eil? lată ce am spus: «şi acum,
d-lor
că am isprăvit eii ipotesa, vă dic: guvernul
nu

nici o ipotesă, şi nu vă vorbim

condiţiunile

imprumutului.

senatori,
vă pune

nici de imprumut, nici de

de absolut

nimic

şi văE rugăm

să nu intre in judecata d-voastre de cât numai

de ceea-

ce ve spuneam în expunerea de motive, ceea-ce
vă spuneam
pe faţă şi care este aceasta: în situaţiune
a financiară a
noastră nu putem guverna, dacă nu vom avea
libertatea
de inişcare in cheltueli, libertate pe care nu
o putem avea
de cât dacă ne desfacem, de Mallier, şi nu
ne putem des-

face de IIallier de cit votând acest proect de
lege.. Luăm

toată r&spunderea tuturor consecinţelor, căci
aşa ne facem
datoria.»
|
|
li bine, d-lor, iată, prin urmare, ce vam spus
atunci.
Când mai în urmă am fost interpelat aci de
d. Porumbaru, am repstat acelaşi lucru; nu mai citesc
, căci ar fi
să vă iau vremea de geaba, şi am repetat:
nu vă dâm
nici un alt argument de cât argumentele date;
dacă cu
acele argumente aţi căpătat votul Camerei
şi: Senatului,
cu acele argumente am convins credem noi
şi ţara.
Dacă d. Maiorescu crede că țara este încă
neliniştită

în afacerea Ilallier se înşeală şi dacă d-sa mai
crede că
"d. Sturdza a revenit popular pentru că la gară
funcţionarii
de

la drumul

O Voce: Ilamalii!

D.

de fer...

|

Take Ionescu ministru de finance : Iamalii

nu im-

portă: Dar dacă cei-V'alţi erati foarte grăbiţi
pe lângă d.
Sturdz
— știți
a că e şi cestiune de talie, trebue să te misci

ca să faci loc omului care nu se vede de dep
art
— eai
strigat: în lături, d. Sturdza! d. Sturdza! Ve mărtu
risesc
că aceasta nu nă turbură!
Avem

conştința

gerea că afacerea

absolut liniştită,

şi avem

şi

convin-

Ilallier nu nelinişteşte țara de Joc; da,

avem convingerea că in opiniunea publică în
diua în care
sa cunoscut sentința, mica ingrijare care putea
să fie
asupra resultatului unei judecăţi care se defer
ise unuj

tribunal

necunoscut

publicului

nostru a incetat cu desă-

vârşire. Și vă mai adaog că poate situaţiunea
guvernului
ar fi fost mai rea dacă nu se facea agilaţiune
pe afacerea

Hallier, pentru că prea aţi speriat publicul cu come
diile

şi cu nenorocirile

ce aveait să se intâmple.

Prin

urmare
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nu din bună-voinţa
actuală.
să,

liniştea

de

bucurăm

ne

când vine la gară il primesc

că pe d. Sturdza

Acum,
prietenii

oposiţiunei

şi că va merge

Porumbaru

şi d.

urma

în

sfaturilor d-lui Maiorescu, care face operă de impăciuire,
este o cestiune de gust pentru cei ce merg la gară, dar
care

pe noi

ne priveşte.

nu

Că d. Sturdza

în capul

este

unui partid de a cărui încredere se bucură, este iar cestiune de gust, care nu ne priveşte; dacă acei ce "l-au
combătut găsesc momentul oportun
aceasta nu e treaba noastră. Treaba
ocupăm de interesele ţărei pe câtă

aici ţara ; avem

convingerea -că o

să dică mea culpa,
noastră este să ne
vreme vepresentăm

Ne

representăm.

bu-

curăm de încrederea absolută a unui Parlament care a
lucrat într'o sesiune cum—am onoarea să afirm—nu sa

mai lucrat în nici o sesiune: legislativă

de

până

acum.

(Aplause). Și avem convingerea că am invins greutăţi care
ar fi putut.să spargă mai multe guverne compuse din

geniali diletanţi. (laritate).

In aceste împregiurări nu ne rămâne de cât un lucru:
să ne întâlnim la toamnă în aceeaşi situaţiune, adică cu

„liniştea absolută care este în spirite. Și dacă atunci d..
Maiorescu va fi mai blând cu noi, vom fi.incântaţi, căci
nu putem fi de cât încântați când conservatorii toţi
fi mulţumiţi de politica. noastră; dar nu ne putem

vor
im-

se va

în-

pedica de a merge înainte chiar când dânşii: nu se găsesc mulţumiţi. Datoria noastră este de a merge înainte;
am mers şi vom merge înainte. În diua când am da
invincibile

peste greutăţi

ne vom

duce

și

ce

tâmpla după noi nu mai e treaba noastră. Nu
nouă

să facem

(Aplause).

profeţii

.

despre

ceea-ce

se

va

ne cereţi
intâmpla!

BUDGETELE
INTERPELAREA

D-LUI

N.

ST.

CESIANU

(Şedinţa Senatului de la 3 Martie 1900).
D. Take lonoscu răspunde la interpelarea D-lui Cesianu relativă
la principiile do economii ce trebuese realizate în bugetul anului
viitor. Cu această
ocasic d-sa arată că ai fost 3 moduri de creştere a cheltuelil
or Statului:
1) Creare de noul organisme de Stat: Am mons prea
deoparte cu cheltuelile în avântul de a no îmbogăţi cu organisme de tot felul.
Acum
pe cât
a fost de uşor sporul po atât va fi de greu procesul reducerilor
funoţionarilor.
Exemplifică cu cifre pe departamente.
2) Creștere de retribuţiuni ale functionarilor publici. 3) Sporul
cheltuelilor
pentru nezoile economice ale țărei:
Statul nu va mal faco lucrări extra-ordinare, totuşi lucrările
contractate vor
trebui respoetate.
Declară că comisiunea budgetară lucrează în acest scus,

Domniloz
Interpelarea

onor.

Senalozi,
d.

Cesianu,

ne-ar

duce

la

discu-

țiunea întreagă a budgetului anuiui viitor, şi încă la dis-

cuţiunea

chiar

anului viitor.

a budgetelor

anilor

viitori,

nu

Aa

numai

a

|

Ea e pornită de sigur dintr'o foarte bună intenţiune,
şi ei sunt neapărat mulţumit că văd pe unii senator
i
luând şi denşii iniţiativa economiilor, cari trebuesc făcute

in budgetul Statului.
Trebue însă, şi e bine să ne dăm seama de modul în
care se poată transforma întregul organism financiar al
unui Stat, Din nefericire un foarte îndelung şir de ani,

luându-se

aparențele

drept

realitate,

cheltuelile

Statului,

aii mers crescând din an în an, şi crescând în trei feluri:
prin creare de nouă organisme de Stat, toate poate utile,
nu importă, dar creare de noui organisme de Stat, prin

creșterea vetribuţiunilor funcţiunilor publice

şi prin des-

voltarea, economică dată țărei, considerându-se Statul drept

organ al acestei desvoltări economice.
Asupra acestui intreit isvor de creştere a cheltuelilor
publice, trebue neapărat să se procedeze la o schimbare

de sistem, şi ori-cine îşi
*

închipueşte

cu

înlesnire

că

o

344

adevărată schimbare de sistem e cu neputinţă să se facă
într'un singur budget, şi vă voii spune ce se va face
anul acesta; va r&mâne însă mult pentru anii viitori,
căci este de sigur aceasta opera a măcar a cincea parte
din vremea care s'a pus pentru crearea acestui arbore

de cheltueli, care se
Să le iaii pe rind
Statului român.
E unul sporul de
care de la sine sa

intinde pe suprafaţa României.
cele trei feluri de a spori cheltuelile
cheltueli pentru nevoile economice,
scurtat și sa scurtat într'un mod

brusc, şi nu putea să se scurteze alt-fe]. O-dată ce ne-am
dat seamă că trebue să închidem era apelurilor la capi-

talul împrumutătorilor,

e evident că cu aceeaşi ocasiune

tvebue să lichidăm lucrările extra-ordinare şi să închidem
cu desăvârşire, pentru un timp, pe care nu avem să!
apreciem, era lucrăriior extra-ordinare.
Am găsit, d-lor, în privinţa aceasta o situaţiune foarte
grea,—vă voii da cifrele in curând,—am găsit nu numai

lucrări proiectate, dar angagiate, dar contracte, o sumă
de lucrări pentru sume cu desăvârşire exagerate, după
opiniunea mea. Tot ceea-ce sa contractat, înţelegeţi bine
că trebuia isprăvit, şi, prin urmare, din acest punct de

vedere nu vă puteţi aştepta la alt-ceva, de cât să anulăm
ce vom putea să anulăm, dar trebue să facem faţă iscăliturei Statului român, fie că acea iscălitură sa pus pe

un titlu al datoriei
anume

întreprindător

publice,
sau

fie pe

furnisor

un contract
al Statului

lată dar o serie de cheltueli pentru cari cred,
e nevoe să ne intindem mai
ele să înceteze. Guvernul a

mult.
făcul

cu

un

român.

că

nu

E firesc, e fatal ca
tot ce a putul, şi va

continua pe această cale, pentru că nu numai să fie luată
hotărirea a nu face lucrări noui, dai să vadă sosind ceasul
în care să înceteze cu desăvârşire lucrările cele noui.
In această privinţă, astădi chiar am iscălit o adresă
către colegii mei, prin care îi rog să'mi spună exact
cifra ce trebue pentru săvârşirea lucrărilor începute, prevenindu'i că în intenţiunea mea este ca, afară de cam-

pania anului acestuia şi a anului
să fie acoperite

dând
Trec

din

resursele

viitor,

ordinare

toate

lucrările

ale Statului, închi-

capitalul resurselor extra-ordinare: (Aprobări).
la al duoilea

isvor al cheltuelilor.
3
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Al duoilea isvor era creearea de organisme noui.
In
această privinţă, fără să acus pe nimeni, pentru
că a fâcut'o toată lumea, şi poate că de multe ori eraii
orga-

nisme

utile, voiii admite chiar Ja rigoare că în tot-d'a-una

organismele

erai

utile; dar

in rivaa de a ne îmbogăţi
mers

prea

departe

testat.

.cu

nu

în

e mai

cheltuelile.

|

Dar,

puțin

organismele

adevărat

de

Aceasta

Stat,

este

că

am

necon-

pe cât e de uşor să sporeşti un organism public,

pe atât e de grei să'l reduci, şi nu numai din
punctul
de vedere al reducerei num&rului unor funcţi
onari, dar
din puncte de vedere mai inalte.

Să iati câte-va exemple.
Primul

exemplu

mai

isbitor este cel cu armata.

Este neconstatat, d-lor, că cea mai legitimă cheltu
ială
intr'un Stat—şi eii care am fost 5 ani aproape
la minis-

terul cultelor şi instrucţiuni publice, declar
mai legitimă
chiar de cât cheltuiala pentru instrucţie —este
cheltuiala
pentru armată.
Aceasta este cea dintâi cheltuială întrun
Stat organisat, şi care ține să fie respectat şi să
trăiască.
li bine, şi în această privinţă ei cred că noi
am mers

prea

departe,—fără

a avea

nu avem un budget
noas
- milit
tr
ară—d
ă
acă

însă

un budget exagerat,

căci

militar în raport cu organisarea
vom compara ce costă o divisiune

în diferitele budgete ale Europei

şi ce costă o divisiune

în țara românească, ne, veţi găsi pe noi cu
mult dedesubt,
grație sistemului nostru de oameni cu schim
bul şi a altor
alcâtuiri, în detaliul cărora
Dar am convingerea,
cu

crearea

repede.

unităţilor

tactice, am

a

nu intru âcum.
toate acesteu, că

mers

prea

Aşa, de exemplu, în timpul celor
îmbogăţit armata cu 500 de oficeri

chiar

departe

şi

în

prea

4 ani din urmă, s'a
şi sa înmulţit nu-

m&rul elevilor, în şcoalele militare, in aşa grad
,în cât ne
dă pe
fie-care an

creezi

locuri,

200

fie că

de oficeri,

este

nevoe

cărora

sati

Ei bine, o-dată organisaţia militară

eşti dator să le

Du.

stabilită

în modul

acesta, nu e tot aşa de uşor a reveni asupr
a ei.
Când sa vorbit, de exemplu, în comisiunea
budgetară
de către un membru al comisiunei,
de suprimare, de
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unităţi

tactice,

face vre-o economie
o parte

veți

să nu credeți că suprimând

spus:

am

este

căci în ceea-ce shprimi

mare;

pe cari nu poți să le suprimi,

permanentă, cadrele

în altă parte şi atunci nai realisat mai
Aşa în cât, d- lor, procesul sporirilor este
când pr ocesul veducerilor. este inult mai
încel.

trebue să le treci
nici o economie.
foarle simplu, pe
greă, și mult mai

la alt minister în desvoltarea cheltuelilor, căruia sunt
şi e de vină. Aşa că vedeţi, aleg cu dreptate, ministerul

mi-

că dacă este un

instrucţiunei publice. Incontestabil,

nister in care s'a făcut cheltuieli cu totul exagerate, şi
cu resursele ţărei, şi cu trebuințele ţărei, este Ininisterul

instrucţiunei publice, Am făcut ceea-ce nu se face nicăeri,

am pus plata invățămentului primar toată in sarcina
Statului.
Legea mea de la 1893, a mai păstrat o contribuţiune
a comunelor, dar la 1896 aţi venit d-voastră, liberalii,
şi aţi desfiinţat'o. Cu sistemul nostru de învățământ senumai

cundar,

nu

faţă cu

trebuințele

nu

cum

gratuit,

mamă

e nicăeri— suntem

şi

într'o măsură exagerată

noi cu inovaţiune în ceva —dar

absolut exagerată, producând un

ţărei,

ne-

cu

faţă

de absolvenţi cu desăvârșire exagerai

voile [ărei, şi crescând în fie-care an în mod nemesurat.
Evident; d-lor că cu acesie combinaţiuni, cu plata clerului

în

de către Stat, fără a avea
cari le făcusem

cari

pe

noi, dar

schimb

taxe

urmaşii

pe

speciale,

noștri

ai

găsit

de cuviinţă să le desființeze, este evident că a ajuns bud-

getul ministerului de instrucţiune foarte mare ca cifră.
Dar să nu credeţi că este în fie-care unitate a lui bine
înzestrat: avem şcoli secundare multe, dar unele râu înzestrate,

avem

instituţiuni

dar unele r&ii înzestrate,

multe

abia învățământul superior universitar are pe ici pe colo
câte-va laboratorii, cari sunt nu numai bine înzestrate,
dar chiar luxoase, o recunosc, în cari o să fac acum

cultură, de

tăeturi fără a desfiinţa înalta

care

sigur

de

este nevoe într'un Stat. Acelaşi lucru şi în alte ramuri
ale organisaţiunei publice; tot aşa este, d-lor, cu înmulțirea funcţionarilor şi creşterea lefuriloe funcţionarilor.

În această privință, inainte de a aduce budgetul

în

dis-

pentru

că

este

cutiunea

Camerei,

voiii

bine ca să cunoaştem

citi

onor.

cifrele,

un

Senat,

tabloii

al lefurilor

şi
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pensiunilor pe cari le plăteşte

Statul român independent

de județe şi comune. Lefile și pensiunile pe care
le plăteşte Statul român, se ridică, d-lor, peste 94 de milioa
ne.

Dacă scădeţi peste 15 milioane, aproape

16 milioane cari

sunt pensiunile, rămâne încă ceva mai putin de
80 de
milioane, cari sunt lefurile pe cari le plăteşte Statul.

O voce: Intră şi armata?
D. Tahe Ionescu, ministru de finance:

Cu

totul.

Să nu vă închipuiți acum, că atunci când vorbim
de
lefurile funcţionarilor înțelegem că acei oameni se
inbogățesc din tesaurul public! Nu. Până la leafă de
120 lei
pe lună, ceea-ce puteti numi un salarii de lucrăt
or, la
urma urmei, până la leafa de 120 de lej pe lună,
avem
o sumă de 21 milioane. De la 190 lei până la
lefurile
cele mai mari, se coprinde restul până la 94 milioa
ne, de
cari am vorbit adineaori. Am, d-lor, cifra împărţ
ită pe

„categorii de lefuri, din sută in sută, şi pe diferite
depaitamente.

Neapărat

că aceasta

este o lucrare

interesantă.

O voit

publica cu ocasiunea discuţiunei budgetului, care va
avea
loc la Cameră, şi cu acea ocasiune voii publica toate
ci-

frele acestea, ce sunt neapărat interesante. Aşa, de
exemplu,

dând lefuri, afară de pensii, ministerul de răsboită plăteş
te

lefuri 18.800.000 lei. Aci nu intră solda soldaţ
ilor, ci
numai lefurile. Ministerul de finance este mai
modest, el
plăteşte 6 milioane; ministerul instrucţiunei public
e şi
cultelor peste 17 milioane, cifra nu: este exactă;
ministerul de interne 11 milioane; ministerul lucrăr
ilor publice

1.800.000, sa

mai

redus;

ministerul

justiției

6 mi-

lioane; ministerul domeniilor 3 milioane; minist
erul de
externe cel mai modest 9 sute de mii. Trecem
la drumu-

rile de fer cu 12 milioane, apoi avem o instituţiune
care

costă

mai

scump

şi care

este cea mai

spaniolă din toate,

căci costă pe fie-care an şi ne costă 15—16 milioa
ne,
şi creşte cu 1.400.000 până la 1.500.000 pe an,
sunt
pensiunile civile şi militare.
Când d. Cesianu crede că din aceste lefuri să se
reducă 19 milioane de odată 'şi face o ilusiune, noi
deja
le-am redus o-dată prin imposilul de 50/, care
în defi-

nitiv este tot o reducere de leafă şi care dă 4
milioane.
Comisiunea budgetară lucrează cu multă râvnă,
depar-
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tament cu departament 'şi face toate economiile, face
reduceri de lefuri, fără a se opri de legile organice,
urmă

vom

veni

cu

modificarea

acestor

legi,

diferite

şi
în
ca

fi un

să poată şi Senalul a'şi dice cuvintul săi, căci ar

sistem revuluţionar de a modilica legile prin budget.
Acum, d-lor, cred că ar fi cu totul de prisos şi ar fi
să calc asupra prerogativelor Camerei, cari discută bud-

getele, dacă aşi discuta aci diferitele economii, cari ni le

“propune comisiunea budgetară; nu pot să le spun nici
să le discut, ţin însă să atrag atenţiunea d-iui Cesianu

asupra unui punct. D-sa spune că budgetul aşa cum cum se
presenlase de guvern, avea un spor de cheltueli de 7
milioane la diferite departamente. D. Cesianu se inșeală,
- nu era spor de cheltueli, era înlăturarea cifrelor falşe şi
inlocuirea lor în budget cu cifrele adeverate, ceea-ce
este cu totul alt-ceva. De exemplu, presupun că un ministru ar fi venit în o ţară oare-care, cu un budget în
care ar fi pus 10 milioane cheltueli: 6 milioane din budgetul ordinar şi 4 milioane de rentă, şi un alt ministru
viitor, ar veni cu un alt budget şi ar dice: cele 10 milioane să le cheltuim din budgetul ordinar, aceasta ar fi
o cifră adevărată, nu o sporire de cheltuială.
In budgetul nostru, afară de gendarmerie, n'a fost nici
un

fel de spor de cheltuială,

creaţiuni noui,
din

rentă,

sai

nici

urcure

leafă,

de

nici

dar pretutindeni cheltuelile puse ase plăti

trecut

in budgetul

remaniat.

lată

cum

se

făcuse această sporire de cheltueli, care în realitate nu
presintă nici o sporire de cheltueli, cu toate acestea ne-am

pus pe economii reale de rândul acesta, şi pot să afirm
onor. Senat, că până în acest moment, de şi am scădut
la vămi, pe lângă cele 2 nilioane din budgetul alcătuit,
întrun moment când nu avusesem experienţa cerută, am
mai scădut 5 milioane, şi acum alocaţiunea este scădută
cu 7 milioane, şi a trebuit să punem prima de zahăr
cifra reală de 2 milioane, în loc de 400.000 lei, cât era
în budget, cu toate că a trebuit să sporim remisa per-

ceptorilor,

fiind-că anul trecut era creditul insuficient

şi

până
care

în
va

se ceruse credit suplimentar; cu toate acestea,
acest moment, ne vom presenta cu un budget

avea un excedent de 6 milioane, nădăjduesc
neri sait Sâmbătă va fi mai mare.

că până Vi-
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D-lor senatori, comisiunea

budgetară a lucrat cu multă

bună-voinţă şi rivnă, şi dacă vom! ajunge la această alcătuire budgetară, şi sper, cum diceam, ca să o sporim,
nu am cifre exacte acum, însă nu voiă fi mulţumit şi

nu voii considera budăetul anului viitor, ca un budget
final, şi pentru cel“l-alt budget pe 1901—1902, va trebui

să se facă o îndouită operaţiune, una pentru a se revisui
în parte şi spori resursele ţărei, cea-altă a se relua opera
economiilor, nn cum le facem acum intr'o examinare
pripită, ci reluând toală organisaţia noastră, căci eti cred,

că este

absolut

nevoe ca, pentru

nai mulţi

ani

de

aci

inainte, budgetul României să se alcătuiască cu excendent
mai mare, de cât cel cu care s'a alcătuit acum. Am convingerea absolută, că ţara românească este în stare
să

facă asemenea

budget, şi am

incă o convingere absolută,

că, de şi la fie-care economie se ridică fel de fel de supărări, de şi tâtă lumea adună economiile pe cari
le

facem,

şi cu

ele acumulează

ca să facă umbră
tulă putere

guvernului,

şi destul

un

sentiment

munte

totuşi vom

de

de datorie,

nemulțumiri,

găsi în noi desca, fără să ne

uităm nici, în dreapta, nici în stânga, să aşedăm cum
trebue. financele României pe base sănătoase,. aşa cum ar
îi trebuit să fie aședate de demult. (Aplause).

BUGETUL
(Ședința

GENERAL

PE

1900—1901

Camerei de la 29 Iartie 1900)

Oratorii de valoare din opoziție

încercând să minimizeze opera bugetară a
și a noului guvern, d. Take Jonoscu minist
ru al finanţelor
restabileșto faptele făcând istoricul și arătând causelo
crizul financiare care bântue
țara și dovedind că
nouei Camere

opera Camerei care a cooperat la
de buget este unica în analele parlamentare
române :

Domnitoa

întocmirea

proiectului
|

Deputaţi,

Trei oratori: d-nii Arion, Carp şi Costinescu
, aă tăcut
o îndoită operă: ne-ai dat sfaturi şi în acelaş
i timp ai

minimisat lucrarea d-voastră. Fă am absolut convi
ngerea

că sfaturile, de-şi provin dintr'o foarte bună
intenţiune,
ai fost de prisos, căci erai venite după ce
se fâcuse lucrarea care trebuia făcută, şi, afirm, singu
ra care se putea

face, şi mai afirm: cea mai mare din câte sa
făcut de
veri-o Cameră de când avem regimul repre: entati
v. Din
această causă voii lăsa partea sfaturilor la urmă
şi mă

voiii ocupa mai îniâiii de încercarea d-lor,
de a' reduce
opera d-voastră.
Inregistrez cu plăcere că, de-şi se face
această incer-

care,

reduce

nu

de

a nega,

la proporţie

căci

nu

minimă

se

poate

lucrarea

nega.

dar

d-voastră,

de

totuşi

a

se
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luni după sosirea noastră la guvern, 10 luni după
ale- .
gerea d-voastră, începe să vi se recunoască merit
ele. Comisiunea budgetară este declarată că a lucrat şi
cu pricepere şi cu înţelepciune; guvernul rămâne
numai care
na făcut nimic, “Puțin importă, d-lor, pentr
u că dacă
după dece luni, ceea-ce s'a dis că era kinde
rgarten sa

transformat într'o admirabilă Cameră legislativă,
poate
că după alte dece luni se va schimba părerea
şi în pri-
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vința

guvernului;

să'mi

dati seama

avem

plause). Ei, d-lor, n'am
despre
Ne

de

aşteptare!

din

câştigat

așteptat să vă ved la muncă,
poetul

cee-ce

dase nume

(A-

ca

spune:

de Curcani

Un hâtru bun. de glume;
Noi am schimbat lângă Balcani
Porecla în venume!

(Aplause).

fot aşa eram sigur că kindergartenul va dovedi că
este alt-ceva de cât o forţă inutilă; că din potrivă este
o Cameră şi curagioasă şi puternică, tocmai pentru că
|
este tânără.
In discuţiunea Mesagiului de la lunie vă salutam cu
următoarele cuvinte—şi veţi vedea “imediat dacă am avut
nevoe ca alţii să ne atragă atenţiunea şi asupra greutăţei
situaţiunei şi asupra misiunei noastre.

lată cum

încheiam

cuvintarea mea

la lunie:

&...D-lor, sunteţi Cameră tânără și de aceea cred că
în adevăr representaţi ţara, cu prejudecata ei modernă,

prejudecata tineretului. Ei bine, vă
prejudecățile

în judecată

vârstă, dar oameni

sănătoasă,

cer

transformați

să vă arătaţi

vechi la minte,

d-voastră ceea-ce s'a întemplat

să

tineri la

să nu se întâmple cu

în ţară despre care amintea

bant oraeţe
— proveme
Cicerone —ce e drept la bătrân
-da, dar
tones novi, stulti, adolescentuli. Novi adolescentuli,
nu stulli».
Descriam apoi greutatea situaţiunei ast-fel:
«Suntem, d-lor, întrun moment critic al vieţei acestei
tări».

Şi adăogam:
„„«Să nu ne gândim de cât la un
poate să fie sigur pe diua de mâine.

lucru: nimeni nu
Un singur ceas este

al omului, ceasul de adi. Acest ceas este un ceas hotăritor, căci ţara întreagă priveşte la noi, la partidul conservator; de la noi aşteaptă îndreptarea unei situaţiuni
cu desăvârşire rea. Să ne arătăm mari şi puternici in
acest ceas şi vom trăi intr'un ceas o viaţă de nemurire».
(Aplause prelungite şi îndelung repetate).
Așa că astă-di, când văd că şi alţii recunosc ceea-ce

afirmam e cu siguranţă, fiind-că v& cunoaştem, ceea-ce
afirmam cu siguranţă la lunie că va eşi din această Ca-

*-
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meră,

care

era luată atunci oare-cum
în glumă,
trez cu bucurie că "mi-a eşit
în sfirşit dreptatea.
Alirm cu aceeaşi siguranță
că va veni un ceas
nu se va mai drămui ceea-ce
am făcut, dar se
că a fost lucrare de uriași,
aceea pe care am
(Aplause).
D-lor,

aţi vădut

cum

onor.

înregisin care

va dice
făcut'o.

d. Car

p ne invita să fim
buni cu trecutul, şi punându-s
e d'asupra partidelor, lucru
pe care ei nu'l vojă face nici
o-dată, fiind-că nimeni
nar
e

re

drept

să fie d'asupra partidelor, (apl
ause), ne dicea:

au făcut şi unii, ră

să incepem,
rului,

ai făcut şi alţii,

etc. Şi aţi vedut

convinsului

liberal

d.

răspunsul

Costinescu,

acum

bunului,
hotărit

trebue
since-

nu

să ne
facă greutăţi, din potrivă,
"l-aţi audit însă cum imedia
t
ce a vEdut în raportul d-lu
i Filipescu că se face, dup
ă
părerea sa, o nedreptate ges
tiunei financiare liberale,
a
venit şi a luat apărarea par
tidului s&ii şi a arătat ceea-c
e
crede d-sa despre cursurile
gestiunei conservatorilor. Omu
l
acesta cel mai larg la minte
dintre toți liberalii, cel mai
putin fanatic, vine și spu
ne că nu este cu putinţă
să
eşim din cadrul partidelor
noastre, că suntem datori
să
mesurăm r&spunderea fie-căru
ia, dar să ne şi mândrim

cu faptele fie-căruia, căci nu
este permis să luăm numai
cele rele şi să nu luim nimic
din cele bune. Şi are dreptate d. Costinescu, acesta
este

adevăr

ul. Dar atunci sunt
silit să intru şi ei în acest
trecut. financiar, şi să tai de
la inceput, nu sfatul a-luj
Costinescu de a face economii

dar pilda d-lui Costinescu că
Sali fâcut economii de catre partidul liberal. Sfatul i pri
mesc, şi voiă examina pe
urmă cum se pot face eco
nomii; pilda absolut n'o
primesc, pentru că. nu este dreapt
ă; n'a făcut partidul liberal ceea-ce spune
Care

că a făcut.

este,

d-lor,

până la 1871?

starea

noastră

financiară

D. Costinescu dice că

de

la

1866

a fost numai un an
Şi jumătate guvern liberal şi
restul a fost guvern conservator. Va să dică, după moa
rte iar ne dăruiţi pe Beizadea Mitică, de Şi “l-ați avu
t în viață veri-o 12—143
anj
preşedinte la toate comitetel
e d-voastre liberale! Fie! Dar
atunci dăruiţi-ne şi pe Kog
ălniceanu! De câte ori este
vorba de oameni mari aj nea
mului acesta, sunt aj d-voas
tră; Kogălniceanu
este a] d-voastră;

Discursuri IV,

-

când este

vorba de
23

|
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deficite budgetare, ne daţi pe Kogălniceanu nouă. (Aplause).
Nu

se poate

așa!

Fii îl

dar

primesc,

totul. Daţi-nil

cu

cu deficitul, dar şi cu gloria lui, dar atunci să nu i mai
scrie d. Sturdza

prefața,

nici să “i mai

ţină discurs la în-

mormântare. Vă ştii cum acaparaţi totul; iată chiar aci
în Cameră, sub d-voastră, când se împart busturile, se
pun duoi liberali lângă tribună; noi când suntem la putere punem un conservator şi un liberal! Daţi-ne întreg
pe Kogălniceanu şi primesc să iaii şi deficitul guvernului
de Ja 1868; dar să "mi dai pe Kogălniceanu cu tot irecutul lui, cu toată căldura lui patriotică! Dacă primește
partidul liberal această învoială, ei mă declar
Dar să nu se mai continue a se spune, până şi
nvalele de la şcoală, că România modernă n'a
cât duoi patrioți: Brătianu şi Kogălniceanu, şi

mulţumit.
prin maprodus de
că amân-

duoi erait liberali, căci dacă este aşa, trebue să primiţi
și deficitele anilor 1868 şi 1869. (Aplause).
D-lor,

ajuns

am

la

1871;

la 1874,

din

împrejurări,

cari în tot-d'a-una vor fi desagreabil de amintit partidului liberal, sa întâmplat că a venit partidul conservator
la putere. Ce a găsit partidul conservator? Deficite bud-

getare? Aceasta n'ar fi fost lucru mare, ţara trăise de la
1862 în continui deficite. A găsit alt-ceva, a găsit contractată o datorie anuală de 18 milioane de către partidul liberal, fără a se fi creat nici o resursă, nici una, şi

18 milioane la budgetul de atunci,

care era de 60 mili-

oane, ar insemna adi o nouă anuitate de 80 milioane pe
an! Ca să vă daţi o idee de enornitatea lucrului, ia în-

chipuiţi-v& că acest kindergarten,

comptând

pe tinereţea

lui ar avea —ca să fii politicos, să gic—îndrăsneala, să
voteze lucrări extraordinare de un miliard şi 600 milioane,

care

ar

pune

în

budgetul

nostru

o

nouă

anuitate

de 80 milioane, și după ce ar face lucrul acesta, ar părăsi puterea şi sar duce şi la o sală de întruniri, de pildă
sala Slătineanu, şi ar anunţa că n'a făcut'o de plăcere,

dar a făcut'o din alte împrejurări. Gândiţi-vă la cei cari
ar veni la guvern să pună imposite ca să reguleze noua
anuitate, care s'a pus pe budgetul ţărei de nebunul kin-

dergarten. Gândiţi-vă! Aşa s'a întâmplat la 1874! La 1871 se

contractase drumuri de fer pentru cari trebuia o annitate de
18 milioane, şi nu s'a înfiinţat nici un imposit, nici o resursă.
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(D. Filipescu întrerupe
căile ferate).
Nu'ţi dai dreptate aici;

nu

erai

drumuri

în

tară,

arătând că ai
sunt

convins

când

nu

fost şi scumpe
|
că atunci când

se putea

transporta
lesne, când nu aveam credit în stră
inătate, nu a fost un
preț exagerat; toată cestiunea Stru
sberg nu m'a mişcat
şi nu mă mişcă; nu mă interesează
lucrul acesta. Ce mă
interesează este alt-ceva : este admi
sibil, este aceasta politică de la partid la partid, ca d-vo
astră să contractaţi
construcţii de arum de fer până
la 18 milioane 500 mii
lei pe an—

să

ert miile şi să rămân

la milioane

-—fiiră ca
să se creeze o singură resursă?
Una, una să ne arătaţi că aţi crea
t în domnia d-voastră
înainte de 1871. Poate un partid
care a făcut o ast-fel de

enormitate să aibă curagiu:

să desgroape

trec

utul financiar al partidelor noastre?
Aşa aţi lăsat ţara la 1811, şi atun
ci a venit partidul
conservator. Ce a făcut acest part
id conservator ? A făcut
ce trebuia să facă: a creat imposite.

Dar, d-lor, nu erai originale acele
imposite! D-voastră
ne-ați acuzat că și noi acum am
făcut doar expediente ;
voii

explica

şi aceasta,

Nu există imposite originale. De nimi
c nu am oroare
de cât de imposite originale, adică
de bărbierie la capul
țărei. Nu există

impositul original ; se cunose toate
mijde .imposit ; tot acelea se combină
mai mult sai
puţin.

loacele

mai
Toată cestiunea e să fie combinate aşa,
în cât
să dea cel mai mare produs cu cea
mai mică cheltuială
şi cu cea mai

mică supărare. Aceasta e adevărat
a pricefinanciară : să iei mult, ţipânduse puţin, iar nu să
faci teorii, ca într'o acadeinie de ştiin
ţe politice!
A venit le 1874 partidul cons
ervator şi a făcut operă
mare, căci a pus
pere

imposite. Zicea d. Nicorescu eri că
nici
odată ţara nu a luat socoteala unui
partid pentru punere
de imposite. Eă eram copil pe
atunci şi tot țiu minte şi
d. Nicorescu nu ştie? Apoi la 1873
, 1874, 1875 at trăit
pe trandafiri guvernele conservatoar
e pentru punerea de

imposite ?

D. W. Wicorescu.: Atunci se shimbaii
guvernele la fieD. Take Ionescu, ministru de fin
ance : Vă înşelaţi ! Dar

care şease luni.

356

*mi-a rămas şi acum în minte faimoasa zicătoare că: o
să ne moară oile de rie fiind-că nu o să avem tutun cu
ce să le spălăm, din pricina monopolului 1).

D, N. Nicorescu : Pe atunci erai joncțiunile şi cestiunea
comercială,

D.

Take lonescu, ministru de finance:

ce erai joncţiunile.

După

cum

numai

Să vă spun

un

naiv

eii

ar putea

crede că dacă sai strâns câţi-va oameni la Dacia la chemarea d-lui Sturdza sai strâns. pentru afacerea Hallier şi
nu sai strâns pentru impositele pe care le-am pus noi,
tot aşa era și cu joncţiunile atunci. (Aplause. Intreruperi).
Nu puteţi să-mi cereţi să fac istorie de naiv; ast-lel de

istorie nu: fac. Ei îmi dai seama de mişcările publice,
îmi daii seama de ce este fondul și de ce sunt pretextele.
Să ştiţi că pentru afacerea Hallier nu sar fi mişcat oamenii

cu minte. Dacă sai mişcat a fost că unul a fost lovit cu
taxa de 5 la sută, altul că-i părea răi că de ce să plătească
zahărul sai petroleul mai scump, iar altul care a auzit
că biletul galben îi va veni cu o zecime mai mult; nu
am copilăria să cred că oamenii cuminţi, oamenii întregi

la minte, s'a mişcat pentru afacerea Hallier!
D. N. Dicorescu: Nu sunteţi d-voastră primul ministru
care

respinge

evidenţa.

D. Take Ionescu, ministru de finance: A făcut guvernul
conservator de la 1871—1876, această mare operă a înfiinţărei de imposite şi a facut-o aşa de bine, aşa de săpătos, în cât nu numai că nu vaţi atinsde nici unul în
19 ani de guvernare, dar nu aţi fost în stare să mai faceți altele în cei 12 ani. Aţi făcut, diceţi, reduceri ia

cheltueli când aţi venit la 1876? Să vedem dacă este
exact. Am aci situaţiunile. Cât s'a cheltuit in 1874? Sai
“ cheltuit

90

cheltuit 105

de milioane.

Cât

sa

milioane, dar scoțând deficitul de 6 milioane

al anilor precedenţi,

cheltuite

rămân

ați cheltuit în anui 1876?
1877, 115 milioane.

milioane şi in
|

cu resbelul, care ne-a

mult.

1) Alusiune la argumentele
pe tutun.

99 de milioane. Cât

Aţi cheltuit 103

D. Emil Costinescu : Împreună

costat

în 1875? Su

chestuit

oposiţiei

liberale contra

înființărei

monopolului
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D. Take Ionescu, ministru de finance: Resbelul
v'a produs,
nu va costat; vam dovenit-o în Senat,
Deci deja v'am
arăta

t că treptat în fie-care an aţi cheltuit
mai mult de
cât conservatorii. Guvernul conservator
lăsase în 1876 un
budget
cu

prevederi de cheltueli de 100

l-a rectificat reducându-l

pentru

milioane, şi d-lor

1877

ca să cheltuiască

87 milioane, dar ai cheltuit 145. Acum
la ce credeţi că
făceati rectificări? D-lor, reduseseră de
la armată 5 milioane, adică de la 18 milioane redusese
cheltuiala la 43
milioane. Aceasta represintă o scădere
de aproape a treia
parte. poi era o bună prevedere la
1276 ca să reducă

9 milioane de la armată ? Era aceasta o polit
ică înteleap

tă?
Apoi era un om în Europa
care să nu ştie la 1876 că
siliaţiunea era încordată şi că resbelul
avea să isbucnească
în curând?

Norocul a fost că Turcii, greoi cum

sunt,

at
așteptat toată vara să vază cum se
termină resbelul cu
Sârbii, şi noi am concentrat trupele în toam
nă şi am intrat
în resbel tocmai în vara viitoare, aşa
că am avut 9 lani
de mobilisare, înainte de a intra în camp
anie !
In tot casul'în

văzuserăţi

cari

fapt n aţi făcut economii,

economii,

dovedeaii

o absolută

intreb : era cuminte

budgetul

apoi erat

din cele mai

nepricepere

şi dacă prenenorocite şi

politică.

Căci

vă

ca să reduci atunci a treia parte din

ministerului de resboii.?

Dar, d-lor, chiar faimoasele proiecte
de economii
— proiec— te
căci nu sau realisat, eraii absolut aparente
.
Să dati exemple: remonta de la 160.000
scăzută la

42.000;

materialul de artilerie şi genii de la 640.000
la

35.000 ; echipamentul de la 980.000 la 600.
000 ; pietrişul

şi

întreţinerea

şoselelor

de

Ja 1.460.000

Noi am redus 300.000 anul acesta, fiind-că

la 441.000
aveam

lei.

reservă

din anul trecut, iar d-voastră de la 1.400.000, între
ţinerea

şoselelor, tăiați un milion. Aceste sunt redu
cerile şi economiile ce ni le daţi ca pilde, nu le prim
im. Nu le pri-

mim,

căci acestea sunt economii

pe hârtie, nu economii

reale, când nu este exact că aţi făcut economii
, când cele
ce proiectaţi erai făcute cu nepricepere, fiind
-că tăiaţi de

la departamentul
economii

cel mai

pe hârtie,

atunci

însemnat

şi nu

făceaţi de cât

cum Yoiţi d-voastră

ca eii să

fii încântat de pildele partidului liberal de la 1816
? Aţi
voi să nu cunosc viaţa lui reală, economică şi fina
nciară,
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şi să nu-l judec după cea făcut, ci după ce avea de gând
să facă la 1876! Dar cele ce a făcut de la 1876 încoace!!
Să vă dau un exemplu: aţi văzut că la 1876 anuitatea
datoriei publice era de 40,000,000, iar la 1888 era de
62.000.000; o creştere de 22.000.000 in guvernarea d-

voastră. Apoi şeapte ani sub noi datoria publică stă aproape
staţionară

şi

cum

veniţi

d-voastră

la

putere,

iar creşte

puternic în fie-care an. Cum să iati pilde de la d-voastră?
La noi mai puţin un milion pe an şi la d-vostră
22.000.000 in 12 ani. Acestea sunt cifre după cari sa

judecă mai bine priceperea şi înţelepciunea
celor două partide.
Să vă judec acum de la 1895 incâce.
fi crudime; nu este drept să se judece

financiară a

Recunosc că ar
partidul liberal

după administraţiune din cei 3 ani şi jumătate din urmă,
după cum nu voesc să se judece competința financiară
a partidului liberal, după scena de care îmi aduc aminte

cu un adânc sentiment creştinesc de milă, scenă pecare
am

vă&dut-o când

memorabilă
pea

se discuta budgetul

anului trecut,

scena

în care cu ce pricepere se expunea situaţiu-

financiară

a țărei de

către

representantul

oficial de

atunci al partidului liberal în ce priveşte financele. Ar fi
nedrept, ar fi cea mai mare crudime,
mă apăr cum pot, dar nu sunt crud.

şi crud nu sunt;
Nu voii să judec

partidul liberal din România după ceea-ce a tost în stare
să facă sub guvernarea d-lui Sturdza, de şi aşi avea dreptul când aflu că ei spun în întrunirile lor că aă să facă
fericirea (&rei tot aşa când se vor întoarce la putere. Nu

iai în serios vorbele acestea, şi 'mi dai

bine seama

de

înţelesul acestor svircoliri ; trebue să nu se impacienteze
băieţii şi să nu se rărească rendurile. De aceea sar peste
aceste lucruri, şterg din istoria d-voastră acest episod cam
lung şi nu vă judec după cei trei ani ai guvernului Iiberal, fiind-că incă odată, ar fi o nedreptate, o crudime.
Aşa dar, guvernarea partidului liberal în timp de 12
ani ne-a adus la acest resultat: că a crescut regulat anuitatea datoriei publice, că n'a fost în stare să creeze
o singură nouă resursă, şi ne-a lăsat în faţa unei alte
calamități,—şi să me ierte d. Costinescu—calamitate sus-

ținută de întregul partid liberal, calamitatea

valutei, a a-
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celei valnte false, în care fruntașii
_se găsesce
Nimeni
pausatului
ralilor, şi
a tutulor,
să dic că

partidului credeai că

adevărata protecţiune a economiei naţionale.
n'a uitat articolele lungi, foarte lungi, ale reCantacuzino, fost ministru de finance al libenimeni n'a uitat opunerea înverşunată a d-lor,
la etalonul de aur. Prin urmare, sunt în drept
ceea-ce făcuse dezordinea financelor noastre la

1888, nu eraii împrejurările, ca lipsa de ploi din anul
trecut, ci convingerea partidului liberal că agiul era un

lucru bun în situaţiunea economică și financiară a țărei.
A venit partidul conservator la 1888. Recunosc că de
la 1888 şi până la 1895, în primii ani de guvern, sa
impins mult la cheltuelile Statului; aşa este. Recunosc,

de exemplu,

că legea pensiunilor este o lege atât de ne-

chibzuită în cât te intrebi: cum s'a putut concepe o asemenea lege? Și dacă n'ar fi respectul pe care îl datorim memoriei fostului ministru de finance, autorul ei, un
om de treabă în adov&ratul înţeles al cuvintului, un
bun mânuitor al tesaurului, Germani, evident că am pu-

tea să [im cât mai aspri faţă de această lege.
ste o lege foarte greşită, nu mă dai în lături a o

spune, dar nu trebue să uitaţi un lucru: când partidul
conservator de la 1888—93 sa avântat in cheltueli, era

impins la aceast de o prosperitate excepţională. An după
an,

budgetele

sem

în

se soldaii cu excedente

1893—94

la acel

excedeut

până
de

20

când

ajunse-

milioane,

care

ştiţi bine că ne luase minţele tutulor. Era o aşa desvoltare a avuţiei publice în cât era firesc miragiul nostru
al tutulor.

Regulasem

cestiunea

valutei

şi aceasta

ne dedese un

mare scăg&mânt la datoria publică. Făcusem conversiunea, sosise stingerea unor datorii de ale Statului, o mul-

ţime de resurse venise să ne împingă la cheltuelile la cari
am mers.
Dar, d-lor, ce s'a întâmplat la 1894—95? Dintr'un an

cu excedent de 20 milioane, cădem la 10 milioane deficit. Mă opresc un minut. Iată deja un prim învățămint;

să nu vă faceţi nimeni profet asupra echilibrulii budgetar al unei ţări în care este posibil ca dintr'un an la

altul, fără nici o calamitate deosebită, să treci de la 20
milioane excedent la 10 milioane deficit, adică o deose-
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bire de 30 milioane,
oane represintă

15

represinta aproape
pe

ministerul

de

care la un budget de
la sută,

care

la budgetul

o jumătate de miliard.
finanțe

din

Francia

200 de miliFranciei

ar.

Aşi vrea să văd
care

"mi-ar

face

budgetele frumoase, când variaţiunea ar fi de 500 milioane
pe an!
Suntem

ca

dar o ţară ca toate ţările agricole,

a noastră, aşa de neregulată

în

cât

în

cu o climă

fie-care

24

de ore trecem de la iarnă la vară, o ţară în care totd'a-una evaluările budgetare se vor face cu oare-cari reserve. Așa dar, recunosc că învăţămintul de la 1894—95

nu era suficient. Când a venit 1895—96 şi a dat un deficit de 16 milioane, atunci datoria ori-cărui om de Stat

al ori-cărui partid era să dică: este ceva putred în organisarea budgetelor noastre, a venit ceasul în care sati

să facem

reduceri,

saii să

sporim

ceastă: mărturisire : întrebaţi, dacă

trii colegi
guvernul
mentul in
pretextul

resursele.

nu

Vă

fac a-

e aşa, pe foștii noş-

din guvern. Uite: d. Carp, guvernul de atunci
conservator, guvernul Lascar Catargiu, în mocare d-voastră vaţi retras din Cameră sub
legei minelor şi ne-am vădut chemaţi la nece-

sitatea de a complecta locurile rămase vacante, n'am vrut
s'o facem şi ne-am dis: va trebui alegeri noui, generale,

dacă vom.continua
Coroanei;

dar am

legerile, Camera

să mai avem

bine înţeles

hotărit între noi

viitoare

va

fi

că dacă

Camera

încrederea
vom

face a-

impositelor.

A-

ceastă hotărire era luată în consiliul de miniștri sub preşedinţa lui Lascar Catargiu, cum
trebuia so ia un guvern şi un partid care își dă seamă de nevoile ţărei. Şi

pe când

noi vedeam

adevărul şi simţisem că a venit vre-

mea peniru creări de noui resurse, d-voastră din oposițiune ce vedeaţi, ce făceaţi atunci? Legea de maximum ?

A trebuit să curgă sânge în satele din Moldova ca să
putem spori veniturile comunale. Programul de la Iaşi?

l.as basagoniile acelui nenorocit program, dar partea economică era: reducerea impositelor și darea de pământ
pe la toată lumea,
Iată programul d-voastre economie şi financiar..

Care din cele două partide este dar răspundător? Să
nu credeţi d-voastre că oposiţiile n'a răspundere. Şi oposiţiile ai răspunderea lor, şi voiit vedea imediat atitudinea
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noastră faţă de guvernul
cu alta şi dacă noi n'am
oposiţie, ca şi la guvern,

liberal, dacă se potriveşte una
ştiut să ne facem datoria şi în

A venit la putere partidul liberal, Care
era dator

ia lui?
Era saii să creeze resurse, saii să
facă economii. Aceasta
era datoria lui. Doui ani de experien
ţă fuseseră, doui ani
cu deficite, unul de 10 milioane, altul
de 16 milioane.
Puterea o aveaţi. Noi eram desființaţ
i, cum se dicea :
corpul electoral ne redusese la cea mai
din urmă dintre
expresii : unul dintre noi nu era aici
să ia cuvântul. Vă
temeaţi de noi afară din Cameră ? Noi
oameni de agitație?
Nici odată n'am avut această reputație.
Cu vremea doar
am mai învăţat şi noi câte ceva! D-vo
astre nu erați impărţiți în fracţii; staţi toţi pe' banca
ministerială, de la d.
Fleva până la d. Sturdza! Ii bine, ce
aţi făcut? Aveaţi
o putere mare. Ne resturnaserăţi pe
chestia naţională,
Dumnedei știe cum. Eraţi leii dilei
! V'aţi gândit oare
atunci să cheltuiţi o părticică cât de
mică din acea popularitate căpătată prin Dumnedei ştie
ce fâgădueli, imposibile
de realisat ? Nu. Ce ați făcut? Cheltueli

Nu

este

mai

mică.

numai

lefurile

oficerilor,

,

aceasta

şi greşeli !

este

partea

Ce aţi făcut? La imposite? La imposite nimi
c.

Când aţi
venit la putere trebui. asă puneţi
imposite; când vine
partidul şi e tare, atunci twebue să facă
imposite. Datoria

unui partid e să-şi cheltuiască capitalul, când
îl are întreg,
Ce aţi făcu
t?

Aţi luat budgetul şi la venituri n'aţi adăo
gat nimic de
„cât sporirea taxei spirtului. Dar la chel
tueli? Aţi redus
ceva
din cheltueli? Aţi dis că oficerii cerea
ti cu drept
cuvent să fie egalisați cu cei-alţi. De
ce egalisare în plus
şi nu în minus? Pentru ce sfaturile
cari ni se dau astădi

cu atâta bunătate de toată
1895, niţeluşi? Nimic.
Să mai

luăm

instrucţiunei

un

şi al

exemplu:

lumea,

iată un

cultelor. Mare,

de ce n'a
:
budget,

fost şi la

e budgetul

enorm, Și la acel

budget
aţi dis că sunt şi eii vinovat. Voiii arăta
că sunt virovat,
dar

cel puţin ei eram vinovat conştient ;
acei cari ai
după mine at fost vinovaţi inconştien
ţi. Și cea, mai
mare vinovăţie a unui om politic este
venit

(Aplause).

să fie inconştient.
|
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Mai întâiu, eii când
resurse ; aceasta

spoream

cheltuelile

va să dică a lucra

Să restabilesc însă acum
Se dice că se cheltuesc

în mod

prevedeam

şi

conştient.

câte-va cilre.
30 de milioane în România cu

liceele şi gimnasiile. Nu este aşa. Şease milioane se cheltuesc cu cultele, rămâne, prin urmare, 23 milioane pentru

instrucţiune: din acestea, trei milioane se cheltuesc cu
administraţiunea, cu şcolile române din străinătate şi cu
materialul; 11.500.000 se cheltuesc cu învăţământul primar; 2 1/, milioane cu învăţământul profesional şi 6 milioane 800.000 cu învăţământul secundar şi superior. Ei
am sporit budgetul la învăţământul secundar și superior
cu câte-va sute de mii de lei; primesc păcatul, r&u am

tăcut, dar sporul cel mare pe care "l-am făcut a fost la
înveţămentul primar şi la culte.
Ce am făcut însă în schimb la culte? Am dat Statului
sarcina plăţei preoţilor, dar în schimbul acestei sarcini am
pus un imposit care acoperea

această

cheltuială.

Impositul

meii era primitiv, nu avea originalitate, eii nu am căutat
originalitatea în politică, mă mulţamiam cu resultatul.
Care era resultatul ? Plăteam 4 1/, milioane; incasam 4
milioane.
Aă venit în urmă financiari mai buni, cărora nu le-ai
plăcut impositul şi 'l-aii desfiinţat. Ai rămas cu cheltuelile

fără însă să aibă o altă resursă.
Ei sunt responsabil de această sarcină lăsată pe budget?

Nu. Vinovaţi sunt aceia cari a

păstrat cheltuiala fără să

aibă şi resursa.

La învăţămentul primar am găsit un lucru; peste o mie .
de învăţători cari erai plătiţi, aşa dis de comună, dar
pentru

cari nu

se luase

nici o măsură

aşa unii nu luaseră leafa pe opt luni,

ca să fie plătiţi ;

alţii pe dece luni.

Am trecut în budgetul Statului 1.000 de învăţători, aceasta
a urcat budgetul cu 1 milion. Am găsit legea gradaţiunilor aplicată numai în parte; cea d'ântâiii datorie a
guvernului era să o aplice — şi în privinţa aceasta daţi-mi
voe să vă spun o mică poveste. Știţi cum s'a votat legea
- gradaţiunei profesorilor în timpurile cele bune ale partidului libesal ? Nu s'a făcut la ministerul instrucţiunei nici

o socoteală, tocmai după votarea legei s'aii apucat să facă
_ socoteala, şi resultatul a fost că cifra ce le-ai dat aceste
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gradaţiuni era inspăimentătoare. Atunci s'a făcut
un referat
la consiliul de miniştri prin care se hotărăşte
ca legea să
nu se aplice de cât mai târdii. Dacă un guver
n conservator făcea aceasta, ar fi fost acusat de călca
rea legilor
şi

a Constituţiunei.
Există la ministerul instrucţiunei referatul minis
trului,
care se miră cât costă legea pe care o făcuse
el, şi există

şi jurnalul

consiliului

de miniştri,

care

găseşte

soluţiune ; ca legea să nu ie aplicată de cât
mai

această

târdiiă.

Acestea sunt procedările financiare ale parti
dului liberal
în epoca cea glorioasă, în epoca de care imi
este permis
să vorbesc, nu în epoca din urmă, de care
am convenit
să nu mai vorbim.

Ei bine, am pus pe învăţători şi pe institutori
în budgetul Statului şi am hotărit ca plata lor să fie
în sarcina

Statului.

|
Dar n'am făcut numai atât. Nue țară în lume
în care
Statul să plătească singur pe invăţători și instit
utori. De
aceea eii, vinovatul, am pus în lege că pe întiul
inv&ţător

il plăteşte Statul, pe al douilea, al treilea
şi al patrulea,
jumătate Statul şi şi jumătate comuna. Când
ţara va avea

cei 9.000 învăţători de cari are nevoe, ştiţi cât ar
fi partea
comunelor? Căte-va milioane pe an.

Aţi venit la putere, ați păstrat pe învăţă
tori, dar aţi
desființat subvenţiunea comunelor, şi atunci iar
vă întreb:
eii sunt răspundător, sati cei cari ai venit
după mine şi
cari neințelegend înţelepciunea me&surei, sai
apucat să o
şteargă ca să ne forţeze să revenim, căci forțat vom
reveni?
„Ar fi de prisos să insist. Adevărul este acest
a : nu primesc acest sistem de a se pune și unii şi
alţii pe acelaşi

picior, de a se dice că şi unii și alţii sunt de
o potrivă
vinovaţi. Nu este drept. Partea d-voastre în situa
țiunea

financiară

a

ț&rei,

dacă

este

rea,

este

fără asemănare mai

mare de cât partea guvernului conservator,
căci dacă am
făcut greşeli, le vom repara singuri, o afirm
cu siguranţă,
pe când d-voastre nu aţi reparat nimic,
şi continuii aţi
făcut şi continui faceţi greşeli.
|

Să v& mai dati o pildă. Am scos vorba căo
să suprim
două facultăţi la Iaşi. Adevărul este că nu este
cheltuială
mai de lux, mai

absurdă,

mai

r&i-făcătoare

de cât aceea

ce facem cu aceste două facultăţi. Ce am vădut?
Un partid
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întreg s'a pus în mişcare, un fost ministru a iscălit manifeste, sai provocat întruniri publice.
Aşa "mi-am dat
seama cu ce o să luptăm ca să facem economii.
Nu m'am speriat, căci nu mă sperii absolut de nimic,

dar "mi-am
cine

are

dat seama şi am
un

importanţa

scop

măsoară

vădut ce trebue să fac, căci
iniportanța

scopului şi seriază

măsurilor

măsurile

de

după

luat. Pentru

mine personal ar fi o mare bucurie să nu mai fim la
guvern, dar sar compromite opera de indreptarea pe care
am început-o şi pe care am convingerea că o s'o ducem

la bun
mai

sfârşit. (Aplause).

gălăgioase,

Toate aceste agitări sunt cu atât

cu cât le ştim

că sunt mai neputincioase.

V'am spus ce aţi făcut în timpul guvernului d-voastre.
Dar cum ne-aţi lăsat? Ne-aţi lăsat să luptăm şi cu reaua
deprindere
au crescut

a ţărei. Am luat budeetele pe 10 ani. Ştiţi cât
cheltuelile Statului în 10 ani, independent de

seriat ? V&

spun

datoria

publică?

Cu 48 miliâne. Vreţi

să ştiţi cum sa

pe rind:

In anul 1890—9i1i
»
»
»
»
»
»
»
»

cu 5 milioane

1891—92
1892—93
1893—94
1894—95
1895 —96
1896—97
1897—98
1898—99

» 5
» 7
»11
>» 4
» —
» 3
» 4
>» 4

»
»
»
»
»
»
>
»

Şi anul acesta este singurul după 10 ani, în care cheltuelile Statului rămân pe loc, nu cresc, ba din contră
scad,

cum

voii

avea

onoarea

să

vă

demonstrez.

Toate

aceste cifre independent de datoria publică.
Va să dică am găsit o datorie publică ajunsă la cele
mai

mari

limite;

o datorie

flotantă

cum

nu. mai

fusese

în ţară; obiceiul învechit de cheltueli continue care creşteaii în fie-care an, şi pe care d-vuastre în anii cei răi
nu numai că le-aţi sporit, dar-aţi dus înainte o deprin-

dere dată, că fie-care guvern când vine trebue să sporescă
lefurile şi: să scadă

impositele,

căci

aceasta

era deprin-

derea urmată de d-voastre şi în anul cel mai desastruos
din câţi a avut agricultura românească. In faţa acestor
împrejurări, aşa nu bine conformaţi, cum ne găseşte d.
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Arion şi d. Costinescu, de şi d-lui Costinescu îi
este absout
indiferent dacă suntem bine conformaţi intru
n fel sati

în altul...

|

D. Emil Costinescu: Am fost judecător imparţial.
D. Take Ionescu, ministru de finance : Știm
aceasta.
Aşa dar, r&i contormaţi, cu un kindergarten
ca să ne

susțină, adecă nu cu o adunare, representând
puterile de
muncă ale ţărei, ci cu o adunare de băeți
tineri; aşa
cum ne-am întâlnit la un club saă la o
petrecere, fără
de acele experiențe financiare căpătate
prin învechirea
in serviciul financiar al țărei, fără de autoritate
, se dicea,

pentru că veniserăm cu cărămida

plicațiunile adversarilor

noştri,

să crească ceva în cărămidă...

după câte aud din ex-

şi ei unul

Ne-am

nu

am

audit

găsit în fața acestei

situaţiuni. Am priceput-o? Am sciut să facem
faţă acestei
situaţiuni?
Ceea-ce am făcut până acum, în timp de
11 luni de
dile, este o garanţie ci suntem în stare
să îndreptăm
această situaţiune nenorocită ?

Avem

vre-o idee pentru viitor? Vedem

noi problema,

sait suntem nişte rătăciţi cari din întâmplare
trecem ca
umbrele pe această bancă, fără vre-o idee
politică, fără
scop, fără o voinţă, ceea-ce prețuesce mai
mult de cât
toate la oamenii politici?
Ei, d-lor,

situaţiunei

în

şi

prima

deja

di

ne-am

dat

seama

discursul-program

al

de

gravitatea

d-lui

prim-

ministru, citit la Iași, era un fel de avant goal
de impositele pe cari aveam să le înființăm. Sai intrunit
Camerile
la Iunie şi am

profitat de o sesiune

spre a urca un imposit.

de câte-va

Pentru-ce? Ca să atragem

-dile

aten-

țiunea asupra gravităței situaţiunei şi ca
această Cameră
nouă, fenără, sâ debuteze printr'un impos
it care să fie
botezul ei de sânge, ca pe urmă să capet
e gust la această
operațiune cere vedeţi că a 'dus-o foart
e bine până în
starea actuală.
Ce era mai simplu de cât să amânăm
până la toamnă

paharul amar,

dacă ţineam

la o popularitate

de

despre-

țuit când omul care o are nu se bisue
pe adevărata convingere şi pricepere a serviciilor ce sunt
de adus ț&rei.

(Aplause).

366

Dar am debutat aşa din întemplare,

sau știam, ne-am

dat bine seama?

Am

un martor

pe d. primar de la Iași și'mi pare bine

că vEd pe d. Bădărăii în faţa mea; sunt trei ani de când
am onoarea să mă duc, d-lor, prin laşi, sunt trei ani de

când stau de vorbă politică cu d. Bădărăă. Ei bine, de
câte ori m'am dus la Iași, fie cu ocasiunea campaniei
mitropolitane,

fie pentru a vorbi

la

cestiunea

naţională,

fie cu ocasiunea alegerei d-lui general Manu, odată nu
am lipsit să-'i spun d-lui Bădărăii: toate acestea sunt lucruri mici, cestiunea mare astădi în România este cestiunea financiară ; de vom veni la guvern, nu ştii când,

pe această cestiune să

sunt

de

geaba, sunt pe de-asupra, căci cestiunea de căpetenie
țara noastră astădi este cestiunea financiară.

punem

mâna,

in

Nu ne-au surprins evenimentele,
în stare

să facem

şi să punem

ceea-ce

am

făcut

basele aceea-ce avem

cele-alte

şi de aceea
in

11

luni

am

fost

de

dile

de gând să facem

în

restul guvernărei noastre, care ei cel pulin atât aşi dori
să ţină cât este indispensabil, nu ca să nu se strice de
către adversarii noştri, căci aceștia tot vor cerca să strice,
dar ca să nu se strice cu înlesnire ceea-ce am făcut.

Aceasta este singura mea parigorie; alta nu am, nici allă
nădejde nu am. (Aplause).
Am meditat şi am formulat programul, şi-mi aduc aminte că cu ocasiunea discuţiunei făcută la Mesagiu, au
fost unii deputaţi,

amici

de-ai mei

am stricat efectul frumos al părţei

chiar,

cari diceau

întâiu

a

că

discursului

meii prin partea a doua, partea financiară. Bu, d-lor, nu
ţii la frumuseţea discursului, cu atât mai puţin ţii cu
cât asta nu mi se contestă. Din potrivă, a devenit sistem
să mi

se vorbească

micul meii
talent.

Ei îmi
poate;

d. Arion

dau

de

talentul

mă

toate

ruga

sforţările,

fac tot posibilul

de

vorbă,

alaltă-eri

dar

omul

ca să restrâng

părtez ori-ce formulă care

ar

avea

dacă

să

chiar

a-

vorbesc
_

fără

vorbeşte

cum

frasele

aparenţa

şi

să

de-

artificiului

de orator.

Am

formulat atunci la Mesagii programul

«Antâiui,

oprirea

lucrărilor

nostru.

extra-ordinare pentru viitor.

Credeţi d-voastră că este lucru plăcut unui guvern

să se
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hotărească la o .asemeneă politică? Să se spună :
alţii ati
fost miniştrii vacilor grase, alţii ai putul să'şi inscri
e nu-

mele ior pe pietrele fundamentale.
fim

Rolul

nostru

este

să

miniştrii vacilor slabe. D-lor acest rol nu este plăcut
.
«Când tutulor le părea că isvorul aurului de la Berlin
este nesecabil, este greii să răspundi la toate cereril
e :
nu se poate. Eram o ţară obicinuită a face merei
cheltueli, o ţară care îşi perduse oare-cum minţile şi
credea
că putea să facă şi de toate şi repede. Credeţi că
nu
ştim că o parte din nemulțumirile cari ar trebui
să cadă
asupra firei lucrurilor, vor cădea asupra noastră cari
sun-

tem organul fatalităţilor? Ştim. Am fi nişte nemer
nici
dacă nu am şti-o, dar am fi nişte pusilamini dacă
nu

am

primi-o.

(Aplause)».

Trecând la a Cuca ideie spuneam : nu este cu putinț
ă
să trăesci fâră venirea în ţară a capitalurilor din
străi-

nătate.
Diceam :
«li, nu se poate să se oprească lucrul acesta
. Circulaţia sângelui când va diminua, omul suferă
de anemie,
când va diminua circulaţia bogăției, țara va suferi
de ane-

mie economică. Milioanele cari veniseră sub formă
de imprumut, vor trebui să vie sub altă formă. Și sub ce
formă ?

Sub forma iniţiativei particulare. De aceea vam
spus că
vom revisui legiuirea economică în spirit
pe larg. Când
am spus aceste cuvinte, pe cari voii să le
explic, ştiam

cum

ignoranța şi cum

relele deprinderi vor căuta să ri-

dice în contră-ne spectrul naţionalităţei, am
ştiut, dar
ne-am luat drept regulă de conduită să avem
noi convingerea că slujim ţara, ne-am dis că am fi
nişte nemernici dacă nu “i-am spune adevtrul. In acel
spirit, reluând

opera

conservatoare,

am

ţinut ca un simbol, ca cea d'ân-

tei lege depusă, să fie legea căilor ferate de
interes particular, lege a cărei redacțiune, se înşeală
d. deputat de
Gorj, e identică cu redacţiunea d-lui Olăne
scu de la 1893,

Cele-alte legi vor veni treptat.»
Aţi vădut că am depus proiectul, "l-am

este

legea

Statului

român,

şi nu

ne-am

votat şi acum
temut

ce

ameninţările ce ne: făcea absentul deputat de Gorj,
că se vor
duce prin văsduh vagoanele noastre.
l-am anunțat că vom modifica codul
comercial, şi
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ştiam că nu se va face revoluţiune, precum nu s'a făcut
pentru lantieme şi jetoane de presenţă, de şi să fiţi si-

guri că în gălăgia cu IHallier dacă nu intră
părări de onorarii,

poate

că intră ceva

şi ceva

cestiuni

su-

de

tan-

tieme. (Aplause).
Am îndeplinit, d-lor, şi partea a doua a programului,
şi dacă va fi nevoe vom face şi alte legi în această privintă, căci nu ne este frică de nimic pe câtă vreme lucrăm spre binele şi în interesul ţărei!

Deja la 30 Noembre vă diceam:
«D-lor deputaţi, fără esitare şi fără fanfaronadă, noi
ne vom îndeplini datoria, şi voiii mai adăoga încă şi fără
teamă».

Am dovedit că nu ne este teamă!
Am trecut apoi la a treia idee:
«Am mai dis că ne trebue un luciu,

budget

cheltuelilor

„

Statului

cu

Și mai la vale:
«Dar mai departe,
nici odată,

pentru

şi să recurgi
d-lor,

ne

trebue

un

regulat, adică un budget care să facă faţă tutulor

trebue

resurse

ordinare».

|
d-lor

este

o clădire

tot-d'a-una

admisibil

oare-care,

la

imprumuturi?

să fie un accident,

ca

să

nu

ai

o resursă ordinară

Imprumutul,

iar nu o stare normală».

Conchidem atunci ast-fel:
«...Lrebue să sporim resursele Statului. Cum să le sporim? Să le sporim reluând tradiţiunile partidului conservator,

care

a creat

financele

ţărei».

Mai adăogam că trebue să modificăm organismul nostru
de Stat, şi între altele vorbeam şi de reforma legei în+&țămentului, care va veni peste câte-va dile în discuţiunea
- d-voastră.
Nu eram dar, d-lor, nişte ocupanţi trecători ai băncei
ministeriale, cari caută să treacă de adi până mâine,

eram

organ al nevoilor ţ&rei, al nevoilor ţărei create

prin

o administraţiune greşită, al unor nevoi de care ţara atunci era inconștientă. Acum a început d'abia să fie Conştientă. Eram organ al acestor nevoi având un plan politic,

având şi puterea şi hotărârea să îndeplinim
Vedeţi că am dovedit”o. (Aplause).
Da, am

Am

fâcut

mai

toate

acest

plan.

aceste lucruri!!

făcut un budget, şi atunci nu cerem

[|

să fie exce-
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dente,

cere

am să fie echilibrat. 'L-am echilibrat
cum
trebue? Ne-am făcut datoria? Am sporit resur
sele Statului? Am făcut imposite şi oare-cari reduceri
? Sau nu
ne-am făcut datoria?

Aceasta este partea care îmi rămâne să
o examinez,
revindecarea politicei noastre, despre care
trebue să die
că aveți dreptul să fiţi mândrii; căci dacă
ambiția pe
oamenii politici ii micșorează, mândrie la
oamenii politici

este o

pârghie care

ii înalţă!

(Aplause prelungite).

Am găsit, d-lor, un budget din care trebu
ia
pentru ca să fie evaluarea adevărată, să
tăiem

|

să tăiem,
peste 15

milioane, după ideea mea, peste 22 milioane,
după ideea
d-voastră. Prima problemă, prin urmare, un
budget din
care
Eu

trebue să tăiem la venituri.
am tăiat 16 milioane şi ceva,

voii dovedi imediat. D-voastră

să mai taii încă 7 milioane,
milioane.

Cum
face

-

pretind eit că

imediat

socoteala.

am

va să

tăiat

şi

acest

lucru

vi'l

însă diceţi că mai trebue
16

dică

în

total

milioane?

Vă

23 de

voii

Este incontestabil că am tăiat 550.000 lei
de la contribuţiunile directe ; este incontestabil că am
tăiat 7 milioane de la vămi; 900.000 lei de la domenii
şi un milion de la monopolul tutunului; am mai tăiat
300.000

venitul rentei de la casa de amortisare.
Dar numai atât
este? Când d-ta ai prețuit anul trecut venit
ul zahărului

cu 3 milioane, şi când puni o taxă induoită
ŞI prevedi
în budget 5 milioane, în loc de 6, nu este
exact că
500.000 lei pe cari îi vor da contribuabilii,
nu ies din
impositul cel vechiti, ci din impositul cel no
?ii
Când d-ta

ai prevă&dut anul trecut pentru spirt
16 milioane cu o
taxă de 8 bani, şi acum puni o taxă de
12 bani, şi nu
prevedi de cât 18 Milioane, oare nu aj
scădut venitul

din taxa cea veche?
|
Evident, că din produsul taxei celei vechi
ai scădut 6
milioane lei. Deci, în total un scăd&ment
la evaluări de
lei 16.25

0.000! Va să dică, o primă problemă:
să faci
un budget aşa în cât să poţi scădea din evalu
ările d-voastră,
„ din evaluirile liberale, 16.200.000 lei,
Atât numai?
Ca să plătesc bonurile de tesaur și să
fac faţă îndatoririlor ţărei, a trebuit să contractez un
imprumut a cărui
Discursuri.

IV.
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anuitate trebuia înscrisă în budget;

prin urmare,

incă 6

milioane la datoria publică.
Dar numai atât?

Aduceţi-vă
conservatori

aminte de acea lege de pensiuni
in vremurile

de

prosperitate

şi

făcută de

pe

care

aţi

lăsat'o neatinsă în vremurile de strimtoare, cu ” nădejdea
că tot noi o vom îndrepta-o, fiind-că ştiţi că suntem oameni
de onoare!

(Aplause).

Acea lege ne-a dat anul acesta un spor la cheltueli de
1.800.000 lei, aşa că problema care mi sa spus a fost
de a găsi resursă pentru 16.250.000, care sunt silit să
fac scădământ, să găsesc resurse pentru 7 milioane sporul

de la datoria publică şi de la pensiuni. Atâta numai?
"Mi-aţi dat un budget adevărat, budgetul de anul trecut?
Apoi, numai la ministerul de finance ca să fac un budget
adevărat

a. trebuit să sporesc

anului trecut, fără să creez
leafă o centimă.
La ministerul de finance

hărului. Dar de ce nu se

cu 3.200.000 lei alocaţiunea

2.000.000

spor la

află prevădut

getul trecut?
Ei sunt de vină că sai
vadă în budget plata lor?

adaog la

fără să

un copist,

prima

7a-

aceasta în bud-

votat cheltueli fără să se pre-

700.000 spor la remisele perceptorilor? ei sunt de
vină dacă budgetul anului trecut: a fost falş? Aceasta se
chiamă spor de cheltueli? Ce, ei sunt de vină pentru
aceasta?
Şi atâtea altele.
Ce, eii sunt de vină

dacă alocaţiunile budgetului

anului

trecut erai falşe?
Tot aşa şi la cele-alte ministere.

Prin urmare 7.000.000 datoria publică, 4.000.000 neadevăruri budgetare, “fac 11 milioane, şi cu 16 milioane
şi ceva scăderi, iată problema!
Ei bine, d-lor, această era problema care putea fi resolvată de un kindergarten, condus de oameni improvisaţi, sati era o problemă care nu se putea pune de cât
oamenilor de Stat bisuiţi pe o adevărată representaţiune

a țerei? (Aplause).
Și am

resolvat-o.

Insemnează

aceasta că am

sfârşit ? Insemnează

aceasta
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că am

pus finanţele ţărei pe un picior

intreba?
Ar fi o copilărie

definitiv m& veţi

dacă aşi pretinde

aşa ceva.
Dar cum? Ceea-ce s'a stricat in
20
de ani de-a rândul,
și mai ales în cei 4 ani din urm
ă, credeţi d-voastră că
era

posibil cine-va ca so îndreptez
singur budget, şi în care budget e dintro dată, întrun
? Tocmai în anul acesta,
cel mai r&ii pe care

“l-a avut veri-o dată țera-românea
scă ?
se putea face.

Aceasta

nu

Atunci,

d-lor,

ce am

făcut?

Am pus nu 7 imposite cum
se dicea, ci 11. Dicea de
unădi un diar că 7 imposite
în 7 luni, adică că suntem
un guvern de 7 luni, voind
să ne compare cu copiii născuți

în 7 luni. Ei bine, acum ave
m 41 luni, am
peste timpul gestaţiunei!! (Ila
ritate, aplause).
D-lo
r,

numerul
de

ler;

11

imposite,

lipseşte

apostolilor.
ce,

aceasta

administraţiune

Am
nu

doar

sporit

este

de Stat, când

un

tească taxa mai mare—nu pot
un sacrificii pe care îl cerem
D. Em. Costinescu : Plăteşte
D. Take Ionescu ministru

unul

taxele

ca

să fie tocmai

de

imposit?

silesc toată

trecut

la: drumurile
In

realitate

lumea

eu,

să plă-

să ascund lucrul-—este tot
(5rei..
un servicii,
de finance: Foarte bine,

d-le Costinescu, plăteşte un
serviciii, dar când acest servicii costă mai Scump şi
când acest serviciii nu'l poat
e
face prin altu

l de cât prin mine, ar fi
să mă ascund
singur înaintea lucrului ca să
nu'l recunosc; este un imposit.
Aşa dar, 3.500.000 spor de la
drumurile de fer.
Am sporit imp

la patente, încă
cinci la sută.

ositele directe cu 1.410.000
de lei, spor
o dec
ime

de

percepere

şi

o

taxă

de

Am făcut taxele militare, alte
900.000 lei.
|
Am monopolisat hârtia de țiga
ră, pentru la anul 2 milioane, şi încă cu 9

monopolul

2.300.000

tutunului

taxa

milioane şi jumătate
urcând prețurile. Am

am sporit la
sporit cu lei

de timbru şi
taxa spirtului, cu 2.500.000 taxainregistrare, cu 6.000.000
zahărului, alte 2.150.000
taxa petroleului. In total,

deci și ept de milioane

Acum,

deci, aceste toate aproape
duoăși jumătate pe an.

d-lor, pe lângă acestea ceva
economii n'am făcut?

-
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Veri-o 4 sati 5 milioane sunt economii. In mod constant, obiceiul acestei ţări era ca să crească cheltuelile în
medie cu 5 milioane; în budgetul actual sa oprit acest

spor de cheltueli și s'au făcut şi alte economii. Prin urmulte misă punem

mare, şi acolo sforţarea noastră se ridică la
lioane, deja în anul d'ântâiii în care vrem

bună ordine în tinancele noastre.
Dar impositele noui sunt expediente!! V& mărturisesc
că de la ori-cine pricepeam cuvintul, de la d. Costinescu nu.
Ce înţelege

D. Em.

prin

impositul

Costinescu:

care

nu

este expedient?

cuvintul,

raport

din

luat

"L-am

altmintrelea nu 'l-aşi fi spus.
|
D. Take Ionescu ministrul de finance: Cunosc. câte-va
opere de reformă financiară, dar
Unul a făcut monopolul tutunului

tutun,

pe

străină ; cei mai
atât,

ai urcat

un

imtrodus

a

altul

buni

doar

alt
nu

financiari

impositele

toate sunt expediente.
unde nu era monopol

imposit

dintro

aă făcut

nici

existente.

este darea

s'au făcut sporuri de imposite:

In Englitera

tară

măcar

pe bere, se urcă ; este darea pe spirt, se urcă; este darea
pe moşteniri, se urcă; şi aşa de cuminte sunt în căt fac
o singură lege. La 1894, când sa făcut marele spor de
imposite de către Ilartcourt, o singură lege financiară a

fost de ajuns; acolo nu se uită la formă,
lege,

este mai

practic.

De

voiii

avea

fac

o singură

ocasiunea

aşa

voii

face pe viitor, este mai sigur.
Dar oamenii aceştia nici o-dată n'aii alergat să facă
ceva original, şi nimeni nu le-a spus când ai ridicat

taxele că sunt expediente. Expedientul este ceva
o vreme scurtă şi care trebue înlocuit.

Nu

este

expedient

când

asupra venitului, şi devine
la suta??
Sciţi ce este expedient?

iau

unui

expedient
Este

om

când

două

care ţine

la sută

îl ridic la trei

o suspendare de plăţi pe

care o reei la anul; dar un imposit noii pe care d-voastre
îl aședaţi pe basa cea veche, aceasta se chiamă o reformă

financiară. Numai suntem în vârsta când se trecea ca în
această Cameră să vorbesci ca băeţii de reforma impositelor. Imi aduc aminte că de 16 ani de când am intrat în

acestă Cameră,
nu se vorbească

nu a fost discuţie de Mesagiii in care să
de reforma

impositului;

d-lor stenografi

”
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trebue să le ţiue urechile de reformele
impositului, n'a
vedut nimeni însă nici o reformă a impos
itului şi vă prevestesc că lucrul acesta nu se va întâmpla.
Nu se face
uşor reforma impositului. Francia se incea
rcă să intro-

ducă

impositul pe venit,

se

încearcă

de

10

ani

şi

n'a
ajuns încă la resultat.
Heforma impositelor este tema care
se ia la disertaţiunile din societăţile şcolăre; unul ia
cestiunea retormei
impositelor, altul ia cestiunea egalităței
femeei cu bărbatul,
sunt teme de copii.
Nimic original n'am făcut, nu, nu
“am pretenţia de
originalitate. Este însă ceva original
în ceea-ce am făcut ;
de la Mavrogheni până adi nu a fost
un singur guvern
şi o singură Cameră care să facă impos
ite; suntem singurul guvern şi singura Cameră care
am făcut resurse.
Aceas
ta e într'adevăr original! (Aplause).

Și de câto combinaţie frumoasă
în abstract, care
'mi-ar fi dus numele în Europa, dacă
aşi fi inventat de
pildă o sticlă ca d. Alglave, din care
să curgă aur şi care
"ni-ar fi dat milioane pe hârtie, prefe
r expediente cari
imi

dati 28 milioane, fiind-că ca să găsesc o
idees'o pun

intr'o carte, îmi trebue
şi inteligență; iar cu să
calități de mâna întâit:
Dar acum, d-lor, mi

imposite, şi cu toate

calităţi de mâna a doua: lectură
dati 28 milioane resurse, se cere
curagiii și voinţă. (Aplause).
se spune că nu am făcut destule

acestea mi s'aii făcut de către toţi
declaraţiuni, că (cra sa săturat eu nu
cred -că s'a săturat, şi cu acelaşi curagiii vă declar că
am trebuinţă nu
de
7 milioane la anul,
lioan2 peste duoi ani,

ci de 10 milioane, şi de alte 5 micăci numai
când va cresce bud-

getul veniturilor cu 15 milioane, numai
atunci va începe
adevăratul budget al României cu care va
putea să trăiască
vreme de cel puţin 10 ani. |
Dar cum vor cresce veniturile? Pâte să

tr'un produs mai
cu

prosperitatea

crească

din-

mare al actualelor imposite care va veni

economică;

va putea

combinaţie a cheltuelilor Statului cum

cresce

dintr'o

altă

şi dintr'o nouă al-

cătuire a unor dări. D. Carp se inşela
când îmi spunea
eri că'mi trebue șeapte milioane la anul,
şi v&dena că surid mă întreba : suridi că le ai saă că
laşi sarcina urmaşului d-tale? Surideam pentru că nu
erai şeapte mi-
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lioane, erai dece ; şi 'mi diceam: ciudat lucru, d. Carp
care are interesul să'mi facă sarcina mai grea, nu spune
adevărata belea care e pe capul mei! (Ilaritate).
Acum dacă nu am mai făcut imposite, e că noi am
avut nu numai nenorocirea să facem singuri
o operă care

trebuia făcută treptat de toate partidele pe rând,

incepând

de acum cinci, şease ani, dar am avut nenorocirea s'o
facem şi într'un moment de miserie, şi aceasta e o mare
nenorocire, căci cum foarte bine spunea d. Carp, impo-

sitele ar trebui să se pună în vreme

de prosperitate. Dar

vedeți lucru ciudat, acei cari aii fost la guvern în vreme
de prosperitate, ai avut doar proiecte de imposite şi acei
cari au venit la vreme de nenorocire, ai avut imposite
reale, și cred că este mai folositor pentru tară impositele
noastre reale, în vreme de nenorocire, de cât proiectele
de imposite ale marilor financiari, cari nu au sciut a le

aduce la timp, dar cari după ce le-am făcut noi pe
noastre,

spun

că aveau

şi ei altele dacă

erai

la

ale

guvern.

(A plause).
Trec la economii. Nu am făcut destule economii! la
să ne lămurim şi cu aceste economii.
D-lor, o confesiune: economiile mă lasă foarte sceptic,
Am v&dut ţări cari au. facut imposite, am v&dut țări

cari 'şi-ati desvoltat bogăţiile

lor

şi

'şi-aii

creat

resurse

nou, nu am vEdut însă ţări cari au tăcut economii durabile. Imi aduc aminte că odată Serbia şi Grecia ai suprimat pe miniştrii lor din străinătate pentru economii şi

peste

un an saii doui "i-ai pus la loc. La 1876 d-voastre

liberalii aţi pornit'o într'o economie şi aţi cheltuit mai
mult de cât guvernul conservator. Mai ştii un lucru:că
toată lumea cere economii, dar nimeni nu propune o

anume

economie,

iar când se

propune

o

economie,

ni-

meni nu vrea să o sufere.
Aceasta este tema oposiţiei: economiile sunt bune; fiecare economie în parte insă este rea, în total numai econo-

miile sunt bune!
j
Cum se pot face economii? Dacă cunoascem budgetul
Statului, nu putem să ne facem ilusiuni şi să nu ne dăm
seama de cum se pot face economii.
De sigur că nu de la material
materialul nu este reductibil; un

se pot face economii;
om nu poatesă nu mă-
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nâuce, nu puteți tăia mâncarea. soldaţilor, îmbr
ăcămintea
nu 0 puteţi reduce, nu puteți lăsa soldatul gol
sai pe
jumătate îmbrăcat, nu puteţi face gloanțele
să “servească
de mai multe ori la tragerea în ţintă.
Atunci de unde? De la lefuri. Ce leturi plăte
sce Statul

român? România

plătesce lefuri şi pensiuni în

diferitele

ci ramuri de administraţiune, frumoasa sumă
de peste 96
milioane pe an. Dintre aceste 96 milioane, pensi
unile singure represintă suma de 17 milioane.
Acum, d-lor, aceste lefuri iar să nu vă închi
puiţi că

toate sunt lefuri grase. Pentru

sub

120

lei pe lună.

19 . milioane

sunt

Va să dică, vorbind serios, aceste lefuri sunt

lefuri

afară de

ori-ce reducţiune posibilă. Aşa dar scădând pensi
unile de
171 milioane şi lefurile de 19 milioane, adică
in total 36
de milioane, din 96 de milioane, remând 60
de milioane
cari se repartisează în lefuii mai mari de 120
lei pe lună.

Dacă

luaţi acum

şi vedeti cum

se repartisează aceste le-

furi, veţi găsi că de la 120 până la 200 lei
pe lună sunt
16 milioane, aşa că nu r&mân de câţ 4%
de milioane
pentru lefuri mai mari de cât 200 lei pe lună.
Asupra
acestor 44 de milioane, prin urmare,
pote să se aşede

economiile. ki bine, noi am făcut deja ceva, am
redus
lefurile cu 5 la sută, căci taxa de 5 la sută, ori-ce
sar

dice,

este

geam

cu

o reducţiune

reducerea

mai

a lefurilor.

departe

lefurile de la 200 până la 300

Presupuneţi

şi

că am

că

fi pus

lei, 10 la sută şi

mer-

pentru

pentru

cele de 300 şi mai mari 15 la sută. Reducend
prin urmare, lefurile unele cu 5 la sută, altele cu 10 la sută,
și altele
cu 15 la sută, am fi avut încă 4 milioane pe
lângă cele

4 milioane pe cari le avem de la taxa generală
de 5 la
sută. Să nu credeţi că nu m'am gândit la această
idee,

şi a fost un moment

in care

in aplicaţiune.
Dar vă întreb: ar fi fost
vern şi a unui partid ca să
reformă care nu ar fi putut
padă de primăvară? Apoi la

sar

fi presentat

ţeze

aceste

Atunci

în viitor

cât pe aci

mai

să o

pun

A

cuminte din partea unui guvină de acum cu o asemenea
dura mai mult de cat 0 zăcea d'ântâia ocasiune care

ar fi venit

taxe.

ce sistem

eram

|

rămânea?

cine-va

să

Să suprimăm

desfindin ser-
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vicii. Ce servicii să suprimim? Cari sunt budgetele mari
ale țărei? Drumurile de fer cu 12 milioane lefuri. La
drumurile de fer s'aii redus 2 milioane din cheltueli.
Să reducem de la armată pentu care plătim 19.000.000
lefuri şi singuri

ne spuneaţi

că abia

le

urcarăm.

Ce să

reducem? Să dăm drumul soldaţilor şi să avem unmai
oficeri pe cari să “i punem în disponibilitate adică să "i
plătim fără să facă servicii,
nici oliceri!

De unde să reducem?
chidem

mar

poate

avem

desfiinţa.

cu

Am

soldaţi,

toţii că învăţământul pri-

Să

închidem

jumătate

gimnasii şi licee pentru o econâmie de un
hine, am preferit să ridicăm prețul hârtiei
să nu închidem gimnasiile şi liceele.

dis că anul acesta

complectă
reformele

nici

De la instrucţia publică? Să în-

școlile ? Aţi declarat

nu se

ca să nu

desorganisare
organismului

să tăiem

tot ce

din

milion? Ei
de ţigară şi

putem

fără o

și să ne îndrumăm treptat spre
nostru, ast-fel ca economiile să

reiasă din însuşi reforma organismului nostru de Stat.
Suntem noi în stare să ne ţinem de cuvint? Suntem, şi
am început să v& dovedim, căci am început de acelo unde
d-voastre diceţi şi cu drept cuvint că sunt cele mai multe

rele. Mâine, poimâine,
ământului,

în care

va începe discuţiunea

între

legei înve-

altele. leafa institutorilor

se

re-

duce de la 225 lei, la 160 lei. Gradaţiunile se reduc de
la 60 la sută, la 40 la sută și termenele se depărtează.
De la gradaţi numai, când legea sar aplica la tot corpul
didactic,

ar

fi o economie

de

mai

multe

milioane.

menea profesoarele licenţiate de la școalele
se inlocuesc cu institutoare, care vor avea

Ase-

profesionale
24 ore pe

săptămână în loc de 12 şi vor fi plătite cu 220 în loc
de 300. Prin aceeaşi lege se măresce numărul de ore de
lucru al profesorilor” secundari, şi iar vom avea 0 economie, şi vom realisa și un progres pedagogic,
anume
acelaşi profesor să fie mai des în contact cu elevii. Apoi
treptat gimnasiile se vor înlocui prin şcoale primare superioare.
Va să dică, suntem în stare să facem şi opera a doua,

acea a schimbărei

organismului

Statului nostru. Dar mai

departe, eii cred, şi, aceasta va fi unul din caracterele esenţiale ale budgetului anului viitor, eii cred că greşala
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făcută de d-voastre, de a pune plata întreagă a preoților

și a învăţătorilor in sarcina Statului singur, nu mai
pote
să dăinuiască, şi mă gândesc la un sistem care
îl va des-

cârca de o parte din această cheltuială.

|

In armată nu este înțelept să facem economii suprimând unităţi tactice, căci deşi nu vrea să fiii
alarmist,
nimeni nu scie ceasul când acest instrument în aparen
ță
inutil, ani de-arândul, de o dată devine un elemen
t indispensabil, un eleraent insă care nu se poate
improvisa.
Vedeţi că nu sunt ministru de r&sboii, sunt minist
ru de

finance; cred insă că
şi cea mai folositoare

mată.

N'am

dintre toate cheltuelile cea mai bună
este aceea care se face pentru ar-

credut nici odată nici în pucea

eternă,

nici

in arbitragii, şi conferinţa de la Iaga, cu tot
respectul
ce am peniru generosul ei iniţiator, "mi-ai
părut mai
mult un incident interesant de cât o nouă
dată politică.
Incă o dată repet, că din toate cheltuelile, cea
mai folositoare şi cea mai necesară este această cheltu
ială care
trebue să primeze in ori-ce Stat.
Dar mă întreabă d. Costinescu: ai un budget echili
brat?
D. Carp gicea că este echilibrat șimi dăruia
chiar 2
milioane excedent. D. Arion imi dăruia 4 milioa
ne; d.

Costinescu, mai avar, dice:
să ai şi un defirit.
Pe ce vă basaţi
miste? Diceţi că de
7 milioane, trebue
vămilor sa produs

mare,

nai nici un excedentşi poate

d-voastre aceste
la vămi nu este
să mai scădem,
numai în lunile

aprecieri cam
pesidestul că sai scădut
fiind-că râul venit al
din urmă Şi, prin ur-

va continua ciclul de un an. Nu este exact,

în lunie

a fost 15 la sută deficit, în lulie

Auguls 28, Septembre 30,
Decembre 58, Ianuarie 60.

a fost

Deja
21,

în

Octombre 42, Noembre 43,
Ce insemnează aceasta? În-

semnează o stagnare aproape complectă a
importaţiunei.
Se va continua această stagnare şi in anul viito
r?
E vă declar, d-lor, că dacă anul viitor
este un an

r&u, evident că budgetul meii nu face 2 parale.
Dar n'am

făcut budgetul de au reu, nici de un an
excepţional, ci
de un an mediocru, pe care are drept să
conteze un mi-!
nistru de finance. Dar fie, n'oi avea excede
nt; dar budgetul e cel puţin echilibrat. Ei bine, saluta
ţi; căci este

cel d'ântâiii budget echilibrat in care sai trecut adevăratele cheltueli ale Statului. (Aplause).
Salutaţi”], căci a avea un budget echilibrat după un
budget care a dat 32 milioane deficit, şi fără a suprima
saii desorganisa serviciile Statului, acesta este un lucru
pentru

care omul

are' drept să fie mândru.

(Aplause).

A! Dar ce voii face cu, deficitul! Dacă n'aşi avea nici
un proiect

în această

reuşi, voii face

privință

şi budgetul

n'aşi

anului

sta

aci.

viitor

Dacă

voii

care

voii

în

pune cele 10 milioane, care trebue şi voii
nancele Statului pentru multă vreme pe o
dacă nu voii reuşi, atunci voii avea mintea
trag, nu după cărămidi, dar cum trebue să

îndruma ficale bună;
să mă rese retragă

omul de Stat, şi se va vedea atunci dacă alţii vor fi mai
norocoşi

să acopere deficitul.

Dac ce mijloace am? Impositele pe care le-am făcut
acum era de mult în mintea noastră, am spus-o la Mesagiii şi pot să vă dai
le-am făcut lista.

martori

că sunt douiani

de când

Voiţi însă să vă spun şi mijloacele la care mă gândesc?
Miniştrii de finance n'ai nici o dată datoria, şi ar face
greşeală

să anunţe

cera-ce

ai de gând

să

facă,

miniştrii

de finance ai datoria să-facă.
A!

Raportorul

da,

d.

Filipescu

datoria când a aventurat
voiil face dacă

le voii

este

liber, “şi-a

făcut

unele idei. Ei, veţi sci când le

putea

face,

căci tot cu

consimţi-

mântul d-voastre va trebui să se facă ceea-ce se va face.
Și atunci, de ce să mai vorbesc de soiuţiunile preconisate de d. Filipescu? Aţi dis că se înşeală in ce privesce

pădurile. Este un lucru sigur că se poate desvolta bogăţia
noastră forestieră ? Aceasta nu se poate tăgădui.
A vorbit d. Filipescu de vindarea acţiunilor Băncei Naționale şi d. Costinescu

sibil.
Imposibil?

ne-a

spus că este un

Nu vorbesc acum

lucru impo-

de opunerea Băncei. V'am

spus: ca ministru de finanţe fac, nu vorbesc. Dar imposibil? Declaraţi d-voastră că aceasta e lucru imposibil?
Și; diceţi că este nu numai imposibil, dar diceţi că ar fi
şi r&u? Ar fi r&ă? Adică dreptul meii de-a numi pe guvernator şi directori la Bancă depinde de faptul că am
acolo acţiuni şi nu de faptul că "i-am dat privilegiul să
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emită bilete de bancă în această țară? Care Stat mai
are

capital în Banca Naţionala? Statul trances nu are,
şi numesce pe guvernator şi are drepturi mult mai
mari în
fapt de cât acelea pe cari le exercităm noi, pentr
u că,

noi avem

nici un

drepturi

drept

mari pe hârtie, dar nu exercităm mai

la Banca: Naţională. Se sperie

d. Costinescu

că are să se cumpere acţiuni in străin&tate? Ei,
dar acțiunile actuale nu pot să meargăîn străinâtate ? Nu
sunt
la purtător? Ce? Adică purtătorii actuali dacă le-ar
oferi
cine-va 3.500 Isi în los de 2.500 nu le-ar vinde?
Va să
dică, acţiunile actuale s'ar putea plimba în străinătate
şi

se vor pulea plimba de la actualii purtători cari le-ar
trece
poate la amicii lor in străinătate, iar acţiunile
Statului
nu Sar putea duce, căci atunci n'ar mai fi Banca
Naţio-

nală. Cum? E naţionălă astăgi când 2 — 3 din acţiun
i
sunt la purtător şi când poate să treacă granița la
ori-ce
moment?
D-lor,

vă

previn,

nu

am

anunțat şi nu voiii anuaţa

voii

fi în stare

să

nici

un

proiect

de lege

de

afirm

e

că

cred

că'mi

proiectele de cât atunci când

le reălisez,

dar

ceea

ce

toate obiecţiunile cari încep cu cuvintul n, «că acest lucru

nu e naţional»,

nu mă& mişcă

din

loc,

când

fac datoria şi când cred că aşa lrebue să fac,.pe câtă
vreme am respunderea stărei financiare a țărei. Și
după
cum

ni se anunţase

o

revoluție

specială 'în

cod de comerciii și totul s'a redus la, cum

materie

de

s'o numesc?

Atacul? Nu era atac, la anodina ințepăturăa d-lui
Anton
Carp la Senat şi la absența de discuţie la Cameră,
tot

aşa credeţi-mă că mă turbură foarte puţin toate obiecţiunile de desnaţionalisare ale unei bănci ale cărei
actiuni
sunt la purtător. Aţi inventat ŞI naționalitatea acţiun
ilor
la purtător. Aceasta nu prinde. Incă odată, însă,
d-lor,
nu am de loc să arăt şi nu sunt de loc dator să
arăt
cari sunt

proiectele

guvernului

în această

privioţă.

D-lor, voii închide această lungă desbatere şi o închid
întorcendu-mă iar la inceput. Care e adevărul? Adevărul

e acesta: intro situaţiune grea financiară s'a
găsit un
partid, s'a găsit un guvern, care să'şi dea seamă
de întreaga gravitate a situaţiunei, şi să aibă şi o
politică,
adică priceperea de a întocmi un plan, şi
să aibă şi o

voinţă, adică putinţa de a'l îndeplini. Această
Cameră

şi

380

acest guvern nefiind fantesiste, ci fiind compuse din oameni stăpâniţi de simţul realităţei, "şi-au dat seama că

totul nu se poate îndrepta dintr'o
prima

lor sesiune

coace, de nici
până adi.”
Acum

vine

îndreptăm

ceea-ce

unul

nu

din

partea

dată, şi

se făcuse

guvernele

a doua.

Va

ai

de

la

cari

trebui

făcut
1873

sai
la

anul

în
în-

succedat
iar

să

situaţiunea financiară, adică să o facem şi mai

bună. Va trebui peste doui ani să avem 5 milioane în
budget pentru lucrările extra-ordinare, căci peste doui
ani se isprăveşte campania lucrărilor începute şi se is-

prăveşte cu cu
d.

Arion

ne

renta.
vine

Unitatea

dela

D-deii,

budgetului care o cerea
fiind-că

nu

mai

putem

să avem budgete extra-ordinare.
Ei bine, aceasta a dona parte care se chiamă reforma
organismului nostru de Stat, pentru a ajunge la economii
şi mai ales pentru a îndruma la lucruri mai serioase şi
mai sănătoase nouile generaţii, această reformăo incepem
cu reforma şcoalei şi o vom continua şi în cele-alte departamente.

Ne

mai

rămâne

un

lucru:

ne

mai

rămâne

să avem hotărârea de a continua şi de a săvârși această
operă şi am convingerea că, dacă am făcut greul în anul
acesta, vom face uşurele la anul.
Și atunci, d-lor, convins că am făcut o operă care a
scăpat situaţiunea financiară a ţărei, vom sta la socoteală

şi ne vom
am

întreba,

scris o pagină

dacă indreptând
glorioasă

pentru

financele Statului nu
partidul

conservator.

In fruntea acestei pagine nu avem pretenţiunea să punem
nici un nume proprii, se vor bucura de dânsa acei cari
vor veni după noi, după cum ne bucurăm noi de ceea-ce
aii făcut predecesorii noștri.
Dar pe de-asupra tutulor, a conservatorilor de atunci
şi a celor de astă-di, va sta imaginea ţărei care îşi va.
dice: aceştia sunt cei cari sciii să mă& servească în cea-

surile mele cele mai grele. (Aplause prelungite).

- ANULĂRI

DE CREDITE

Şedinţa Senatului de la 1 Aprilie 1900.
Pontru a se putea roduce cheltuelile Statului, Ministerul

Cultelor a renunțat
la unele credite acordate pentru clădiri școlare, menţinâ
nd o sumă de 1.600.000
pentru repararea monumentelor istorice. Venind proiectu
l de lege în desbaterea
Senatului, d. Th. Rosetti întreabă banca. ministerială
de ce se menţine aceste
cheltueli și de unde se vor acoperi ; iar d-l Take Ionescu
în calitate de fost
ministru al Instrucţiei și ca ministru de Finance dă
următoarele lămuriri :
.

1!

Domniloi

Senatezi,

Ştiţi că de când s'aii votat diferitele

legi

pentru

emi-

siune de rentă pentru lucrări extraordinare, a fost
şi un
obiceiii răi la visterie.-Nu sa emis rentă pe basa lucrărilor cari se făcea, ci întrun mod indistinet.

Sai

„când

făcut lucrări

era

nevoe

pentru

de rentă, se

cari

lua

nu

sa

emis

rentă, şi

din pachetul de emisiuni,

—bine, înţeles in basă de legi votate—dar nu se emitea
„venta pentru fie-care lucrare în parte în raport cu
lucrările efectuate, așa că e o mare încurcătură cu
toate
aceste diferite. legi cari ai creiat 'rentă.

Am

vrut să lichidăm, pentru diferitele ministere, aceste

credite deschise și am cerut colegului mei de la instru
cțiune, să renunţăm la tot ce nu este indispensabil, pentru
a sfârşi construcţiunile incepite, şi am putut renunţa
la

6.600.000

lei din diferite credite, din cari greu

"mi-ar fi

să spun pentru cari sa emis rentă și pentru cari nu, şi
în schimb pentru a se putea isprăvi lucrările incepute,
avem trebuinţă de 1.600.000 lei.

Cum se va face lichidarea?
Din împrumutul de 175 milisne

de câte-va

milioane

ca

ne-a,

comptabilitate,

rămas

bănesce

o sumă
ştiţi că o
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parte este ocupată de deficite, dar ca comptabilitate ne-a
rămas o sumă în care intră şi aceşti 1.600.000.
Am cerut însă să se facă anulările, ca să nu mai fie

ispită de a se 'mai

putea incepe cheltueli, şi singurele lu-

crări extraordinare de la instrucţiune cari vor trebui continuate mulţi ani incă, sunt cele privitoare la restaurarea

monumentelor istorice. Am

rugat ca de la budgetul anului

viitor, să se trecă în budgetul ordinar de cheltueli. Două,
trei sute de mii lei pentru a se continua lucrarea restaurărei monumentelor istorice, care probabil va ţine încă
10 sai 15 ani. Ast-fel în campania anului acesta şi cea
viitoare, se vor lichida toate construcţianile pe resurse
extraordinare de la ministerul instrucţiunei.
Acestea sunt explicaţiunile ce voiam să: dai in privința
acestei legi. Profit de ocasiune să vă explic încă două
legi, cea privitoare la creditul pentru linia Comănesci—
Palanca şi pentru R.-Vâlcei—R.-Vadului, cari nu sunt în
discuţiune, dar îmi veţi da voe să vE dai acum explica-

țiunile, cred că nu e de prisos.
Ne-am

găsit

la

lucrările

publice,

încurcături de care vă vorbesc,
mare,

şi iat'o:

|
cu

din

pricina

acestei

o încurcătură şi mai

la liniile Palanca şi H.- Vadului precedentul

guvern a găsit de cuviinţă să cheltuiască, fără credite
deschise şi sai făcut lucrări cari sai primit chiur de
Stat, şi suntem datori -pentru ele fară să avem deschis
veri-un credit, aşa că n'am putut da nici mandate antreprenorilor, căci nu putem mandata fără credit; din aceste
lucrări fuseseră la lucrările publice unde se cbeltuiseră

4 milioane, fără credite, întrun mod absolut primitiv.
D. Si. Greceanu: Dar ce? Ai fost copii la lucrările
publice?

D. Take
trebuit

Ionescu,

să lichidăm.

ministru
Foarte

grea

de finance : Şi
a fost

căci ei ca să admit colegului meii

atunci a

situaţiunea

mea,

de la lucrări publice

să facă noui imprumuturi, nu pot; a trebuit să'i anulez
în schimb 8 miliâne lucrări, şi încă să anulez din acele

credite, pe cari nu le-am declarat la facerea împrumutului, că nu mai găsim de folosul nostru, să mai facem
us de ele.

Ast-fel pentru Palanca şi R.-Vadului, unde sunt lucrări
ficute, bieţii antreprenori cum e d. ÎI. Cantacuzino, unul

-
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din rarii români

care se ocupă

-

de antreprise,

pu pot să
se bucure nici măcar să aibă în mână
mandatul, fiind-eă
aceste lucrări sai făcut absolut fără
nici un credit, insă
datoriile Statului trebuesc plătite.
Așa că sper să continuăm când vom avea răgaz, şi cu
cele-alte ministere de
a anula prin disposiţiuni legislative
creditele cari nu sunt
anulate, și tot ce se poate anula
ca să înlăturăm situațiunea aceasta a dedalului în care
ne aflăm.
În urma acestor lămuriri, 4-] senat
or Em. Porumbaru, luând cuvin
3
apere gostiunea sa ca Ministru
tul ca să
al iucrărilor publice, d-l Take
loncscu îi răspunde, arătând cum guvernul
liberal a angajat sume fără să
aibă credite acordate prin legi, etc.

D-lo

r senatori, rog pe d. Porumbaru
să mă& ierte, dar
cred că sistemul d-sale n'a fost bun,
ca intr”o lege să se
dică că vor

trebui 20 de milioane pentru cons
trucţia cutărei linii şi să se voteze.5 milioane
credit, căci ştiţi cum
se interpretează lucrul la drumul
de fer. Când sistemul
acesta sa inaugurat.....
.

D. Em.
trodus.

Porumbaru:

D. Take Ionescu,

Acest sistem d-voastre
|

“l-aţi

ministru de finance : D-voastre “aţi

inceput la 1880—1881,
surse extra-ordinare.....

ca cheltuelile

să le faceţi cu

D. Em. Porumbaru: Ei vorbesc
pentru mine.
D. Take Ionescu, ministru de finance:
In adevăr,
tuațiunea
d-voastre

alta dată, recunosc
dent că este foarte

cu toţii potrivnicii,

in-

este

privilegiată,

vam

mai

re-

si-

spus

şi

pentru d-voastre acest privilegii,
evibun, dar noi cari trebue să disc
utăm

dicem că sa inaugurat sistemul
dinainte; şi d-ta ai votat aşa vre-o 3
milioane, şi după d-ta
trebuia un noi
credit și nu s'a deschis, dar acea
sta n'a
ca să se angajeze lucrările şi nu
numai că nu
putut

impedicat

li sa

da bani, dar nici mandat

pentru

lucrări

activă.

Dar

efectuate

aceea

de

sa

la casa

ținut

o

şcoale'or

nu s'a putut libera

comptabilitate
era

prea

şi mai nostimă,

intrecea tot ce se poate închipui
ca administraţie, doni
ani de dile sa lucraţ pur şi simp
lu fără nici un credit,
au mandatat în vEsduk, asupra
visteriei care a plătit.
D. Anto

n Carp: Cum a plătit ministerul
de finance ?
D. Take Ionescu, ministru de fina
nce : D-le Carp, sa
plătit şi noi am depus la Cameră
un proiect de lege,
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pentru deschiderea

=

unui credit

de 30

milioane,

câte

-

5

milioane pe an. Ei am renuntat la 25 milioane. Sa votat 5 milioane în sesiunea de la lunie şi am început pe
urmă să regulez, şi nu numai să regulez lucrurile, dar
a trebuit să fac contracte cu judeţele după un an şi jumătate după ce lucrările se făcuse, și ați v&dut astă-vară

o ploaie de contracte publicate în Monitor, pentru construiri de şcoli în judeţe şi pentru cine nu cunoscea misterul putea dice, că e o nebunie ca să toarnă la construcţii întrun an ca acesta.
Nu era însă nici o construcţie nouă.
D. Carp, întreba cum sa făcut acest lucru? Ei, matematica pură e una şi comptabilitatea e altu. A fost tare

în matematică, pură, dar a fost slab în comptabilitate.
(Ilaritate, aplause).
Norocul a fost că a venit pe urmă oadministraţie mai
slabă în matematică pură, dar mai tare în comptabilitate.
(laritate).
D. Anton Carp: Nu inţeleg cum a putut să plătească
mivisterul de finance mandate pe credite, care nu existaii
prin

D.

lege.

Take Ionescu,

ministru de finance:

A

plătit

fără

lege. Şi să 'v& spun cum. A interpretat legea care întemeia casa, şcoalelor, şi care dicea, că Statul va face în

fie-care an un avans de 5 milioane casei şcoalelor, a in- .
terpretat-o că le e suficient să le acopere şi să tragă la
mandate

asupra

visteriei.

D. T. Roselti: Trebuia să
de unde să se mandateze.

D. Take

lonescu,

că nu era. Nam

ministru

fie un paragraf

de

în

budget

finance: Vă pot arăta

la:mine actele, dar vă promit că vi le

aduc

ca să vedeţi actele.

D.

T. Roseiti: Rămâne

ca parte istorică aceasta.

D. Take Ionescu, ministru de finance: Da, să r&mână

ca parte istorică.

O

LĂMURIRE

Şedinţa Senatului de la 3 Aprilie

1900.

Cu ocasia desbatori proicetului de
lege pentru anularea unor credite,
în discuţie generale D-l Take Ionescu afirm
ase unole lucruri pentru care promi
sese
că va aduce acto

1). La

natului lămuririle promise

discuție

art. 2 din acea lege d. Take Ionescu
dă se-

sprijinite po acte oficiale:

Domnule

Senatori,

De şi cestiunea pe care vreati să o ridic
înaintea

d-voastre, nu area face cu art. 2 din lege,
dar Sâmbătă, dacă
ve aduceţi aminte, a fost o discuţiu
ne în care spuneam
desp

re un anume
şcoalelor.
|

mod

de

a se fi ordonanţat

la

Casa

Am căutat imediat să controlez lucr
ul de aproape,
vil comunic şi d-voastre.

şi să

lată cum sa procedat:

s'a făcut un jurnal al cons

iliului
miniştrii din 1898 în cuprinderea
următoare:
«Consiliul miniştrilor, în şedinta sa
de astădi, 27 Mait
1898, luând in examinare şi deli
berare referatul d-lui
ministru al cultelor.şi al instrucţiune
i publice, cu No....,
din Maii a. c., şi vădând cele arăt
ate de d-sa, în conformitate cu disposiţiunile art. 40 din
legea pentru facerea
clădirilor şcolare primare și înființa
rea Casei şcoalelor,
«Decide :
«Autorisă pe d. ministru al cultelor
şi al instrucţiunei
de

publice ca, asupra

capitalului de

30.000.000

lei efectiv,
cu care Casa şcoalelor este dotată
de către Stat prin. legea
sa organică, să ordonanţeze şi să
pună la disposiţiunea
administraţiunei Casei şcoalelor,
sumele de cari va avea
nevoe, peniru a veni in ajutorul
comunelor saiă judeţelor,
1) Vegi pag. 384,
Discursuri IV,

N

25
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prin acordări de împrumuturi de cari ai necesitate, pentru
executarea

clădirilor adjudecate şi cari se vor mai adjudeca.

«Plata acestor ordonanţe se va face de tesaur din fondurile speciale, pe, cari şi le va procura prin mijloacele
ce va

găsi

mai

avantagioase.»

(ss) M/. Pherekyde, G. Cantacuzino, A: Stolojan, S. Ilaret.
]. 1. C. Brătianu, G. D. Pallade, General A. Berindey.
Pe bosa acestui jurnal
donanţează sumele.

al consiliului

de miniştri,
.

Am voit pentru a fi exact să vă citesc şi
acest jurnal al consiliului de miniştri astădi.

se or_

d-voastre

PENSIA

GHENADIE
———

Şedinţa

Camerei de la 1 „Aprilie 1900.

lutre condițiele împăcăciunor în afacer
ea Mitropolitului Ghenadie, guvernul
liberal primise şi obligația &'a oferi fostul
ui Mitropolit o pensie viageră de 1000
l0i lunar ; această condiție nefiind adusă
la îndeplinire de d-l D. Sturdza, guvernul conservator, căruia se datora
resolvarea pacinică a acestei chestiuni,
s'a
credut dator. ș'o aducă la îndeplinire
presentând un proicet de lege în acest
scop. In discuţie generală d-l Take
lonescu, fiind interpelat asupra legei,
d-sa
răspunde în modul următor :
|

Domniloe
D. Bărbulescu

vrea

Deputaţi,
să

ştie

dacă

această

pens

iune a
făcut parte din condiţiunile in care sa
resolvat cestiunea
de atunc
i.

ţiuni.

Ne

Da, d-le Bărbulescu,
|

a făcut parte din
|
”

mai întreabă d-sa: ce sa cumpărat

dut? Să vede că voiţi să vedeţi
Cestiunea era mult mai mare de
vindare şi de cumpărare ; nu
inițial al cestiunei; să nu uitaţi

conâi-

şi ce s'a vân-.

lucrurile prea în mic.
cât ca să fie vorba de
trebue să uitaţi punctul
că într'o ţară, care din

fericire nu cunoscuse turburările religioase
, se aflase un
guvern care in neindemânarea lui de
a deslega o greutate care

se poate
a trata funcțiunile

ivi ori-cărui guvern şi în dorinţa de
cele mai înalte ale Statului cu cea

rnai mică consideraţiune,

a găsit

de

cuviință

de a se
înfunda într'o situaţiune periculoasă.
Cestiunea, v'aduceţi
aminte, s'a inceput la Mai. Atunci
şelul partidului conservator, acela pe mormântul căruia
vom merge mâine

să facem act de pietate, acel şei, cu
adânca lui înţelepciune şi prevedere, a atras atenţiun
ea tutulor cei cari
veneau în comitetul nostru, —știii
bine acestea —asupra
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pericolului, și a şi început campania de protestare la Iași,
la Bucuresci şi la Craiova.
Apoi, tot cu înţelepciunea şi patriotismul care îl caracterisaii,

lăsat

a

greşală o vară
greşala.

care

guvernului

comisese

de linişte pentru

întreagă

mare

acea

repare

ca să'și

Trei, patru luni a avut la disposiţiune guvernul, pentru ca să readucă pacea în conștiințe şi liniştea în suflete, şi să facă să nu mai fie ingenunchiată ideia de
dreptate, căci ceea-ce se intunecase în mintea tutulor
ideia de dreptate, fâră de care omul nu poate trăi.
Intro ţară unde ţi se ridică noţiunea de dreptate,
mai r&mâne nimic.

Ştiţi că sunt un om moderat,

era

nu:

atunci

şi totuşi, diceam

unei persoane politice, că dacă țara această ar putea să
ingădue, să sufere până la sfârşit o aşa călcare de drep-

la mulţi dintre noi de cât să

tate, atunci nu ne rămâne

ne ducem să murim sub un alt Cer! (Aplause).
Ah! Ne este lesne să filosofăm acum, aduceţi-vă aminte
de ceea-ce simleaţi atunci.
A trecut toată vara fără ca d-nii de la guvern sâ înțeleagă

că

trebue

protestările

au

să

facă

ori-ce

ca

repare greşala lor;

să

reînceput.

D-lor, era evident că soluţiunea cestiunei

se

nu

mai

putea găsi, de cât cu două condițiuni: ca acea: sentinţă
nedreaptă să fie desființată, dar şi mitropolitul să nu se
ai poată găsi în faţa colegilor săi cari îl osândise.
Aceasta era soluţiunea cea mai bună, era singura: să
se satisfacă omul pentru nedreptatea ce i se făcuse, şi
apoi, în interesul liniştei şi al păcei generale, mitropolitul
să se jertfească, să nu mai stea între colegii săi din Sinod,
pentru ca să inceteze pe viitor ori-ce săminţă de discor-

die. De aceea era grea soluţia, căci era nevoe de consim-

ţimentul,

de sacrificiul

celui

nedreptăţit.

Aşa se întâmplă cu toate greşelile

cele

ale

mari

gu-

vernelor.
Este foarte uşor unui guvern să facă o comedie aşa
de gravă, în cât pe urmă, tu, cu tot sentimentul t&i de
dreptate, să nu poţi repune totul la loc, căci nu toate

lucrurile se- mai pot restabili.
A

încercat

guvernul

Sturdza

|

să

obţie

|

retragerea

mi-

IL $
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tropolitului

Ghenadie,

cepul campania
formula

dar

n'a r&uşit, şi atunci

s'a

rein-

oposițiunei, şi tot Lascar Catargi a găsit

campaniei.

Trei

dile

discutaserăm

noi

în

comi-

tet ce formulă să dăm campaniei, şi la sfârşit
bătrânul
ne-a spus: d-lor, in ţara aceasta avem mai întâit
dreptul de a vorbi în Parlament, slavă Domnului,
însă, că am
„fost excluşi, avem dreptul de a face intruniri
publice, dar
şi dreptul de petiţiune. Să petiţionăm, şi
s'a întocmit
acea petiţiune. Acum d-voastră aţi cam uitat;
ia puneți-v€ in situatiunea de atunci. Uitaţi că aşa
era de vit
sentimentul ţărei, în cât marele Al. Lahovari
sa întrecut
pe el singur, când a pronunţat acel mare discu
rs, care
va rămâne ca un model de oratorie în liter
atura românească. Nu era om care să vorbească cu. aşa
foc, dacă
nu era sentimentul neamului întreg, care se
rostea prin

glasul lui! (Apiause prelungite).
Dar,

d-lor,

fiind-că

”

indărătnicii

nu

ştii nici o-dată

să
se pocăiască, a vrebuit să se facă şi operaţiune
a finală,
care era înlăturarea îndărătnicilor, şi cu multă
minte şi

înţelepciune Lascar Catargi, care ar.fi putut
guvern în modul cel mai triumfal în care
a
dată veri-un om politic în această țară,— căci
tors un an numai după ce se retrăsese
de

să vină la.
venit veri-o
sar fi înbună voe,

sar fi întors triumfător ca. să deslege o mare
greutate,

n'a voit.
ferat să
beral, ca
lucrul să
sibilitatea

Lascar Catargi, om înţelept şi răbdător,
a prenu ia guvernul, ci să vină tot un guvern
li-deslegarea să se facă de ambele pariide,
ca
fie terminat odată pentru tot-d'a-una, fără
pode critici ulteridre.
|

S'a căutat dar să se dea o formulă. Era un fel
de con-

sultare la pat de bolnav, şi la această consu
ltare, omul
cu experienţa, cu patriotismul, cu înţelepciu
nea lui Lascar
Catargi, a găsit formula.
Ividend că sentinţa nu mai putea să
rămână în piciore, trebuia desfăcută de cine o: făcuse
. A desfăcut”o

„Sinodul care o făcuse şi fostul mitropolit
a fost restabilit
în Scaun prin decret,
lucrul deslegat, trebuia

aşa cum fusese înlăturat. Odată
Și partea a doua. Ori-ce om cu

minte vedea că nu putea fi viată posibilă intre
mitropolitul

Ghenadie

şi

cei

cari

îl

osândiseră

densul să-și dea demisiunea,

şi

sa

demisia care în

intervenit

zadar

la

“-se

ceruse de trimişii ordinari şi extra-ordinari ai d-lui Sturdza,
demisia pe care el a încredinţat'o lui Lascar Catargi fără
nici o condiţiune, lăsându'l pe el în drept să hotărască
în numele lui ceea-ce va crede că este folositor pentru
binele bisericei şi pacea ţărei.

Atunci Lascar Catargi,

nici deputat,

nici

senator,

dar

Lascar Catargi, a primit în casa lui visita primului ministru, pe atunci susţinut de întreg partidul liberal, peste
două luni părăsit de o parte din partidul liberal, dar în

momentul
afară. poate

greutăţei
de

susţinut

un membru

de

întregul

care

-parlid

liberal,

călătorea—eam

călăto-

reşte d-sa în timpuri de nevoi—(aplause) și a hotărât
cele ce erai de făcut. Intre altele Lascar Catargi a dis:
după cum când sa retras din
Gheorghian—şi băgaţi în seamă

scaun mitropolitul Iosif
mitropolitul Gheorghian

nu Sa retras în spirit de jertfă, ci fiind-că era obosit
—"i sa fâcut o: pensie de o mie lei pe lună, peste pensia ce primea, pentru acest cuvint, că retrageri de mitropoliți sunt aşa rare, sunt accidente în istoria unei
ţări în cât nu se poate vorbi aci de finanţe, tot aşa tre-

bue să se facă

cu

mitropolitul

Ghenadie,

căci

dacă

el

se retrage după rugăciunea altuia, nu poate să aibă o
situaţiune mai mare de cât a aceluia. care se retrage din
voia lui.
A mai pus Lascar Catargi altă condiţiune: să nu se

aleagă alt mitropolit de cât losef Gheorghian,

pentru

că

în urma judecăţei ce avusese loc aşa era situațiunea sufletească, în cât ori-ce altă alegere în acele momente ar

fi fost imposibilă pentru consciinţa creştinilor; absolut
imposibilă. Şi atunci cu toţii am rugat pe LI. P. S.S.
mitropolitul Gheorghian să primească, a fost. visitat şi de
guvern şi de noi, colegul meii dela justiţie "l-a visitat la
Căldăruşani ; în dimineaţa dilei când am fost ei la I. P.
$. S. la hotel Continental fusese d. Maiorescu; toate grupările politice, toată lumea “l-a rugat să ocupe Scaunul,
căci numai aşa se putea resolva pe de-antregul cestiunea.
Aii mai fost şi alte stipulațiuni, pe cari le sciii, câci în-

tâmplarea faceă c eii cu mâna mea le-am copiat. Acest
document, acest tratat de pace dictat şi subscris de Lascar
Catargi,

a fost scris de

mine,

prin

urmare în calitate

de

copist, pot să vă spun tot ce sa întâmplat. Ei bine, intre

ide area
ciori
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aceste stipulațiuni era şi pensiunea,
ceva cu densa.
-

Incă odată,

intreagă

nu că s'a

mitropolitul Ghenadie “Şi-a

în mâinele

d-lui

Lascar

pus

Catargi

şi

cumpărat

soarta lui
adaog:

nici

odată, nici Lascar Catargi, nici nimeni din partidul
con-

servator,

nu

"i-a făcut

mitropolitului

Ghenadie

altă făgă-

duială de cât aceasta care vi se spune, absolut nimic
allceva. Dar Lascar Catargi găsea în înțelepciunea .sa,
şi
bine a găsit, că ar fi fost pentru mitropolitul Ghenadie
o

nedreptate, să nu fie tratat pe picior de egalitate
din momentul ce i se cerea o demisiune, la care omul
n'ar fi

fost impins, dacă nu i sar fi căutat gâlceavă.
Ei bine, ce s'a întâmplat?

D. Aurelian n'a depus proiectul de lege, şi "'miaduc
aminte că de vre-o două, trei ori am vorbit cu
răposatul

Lascar Catargi spunându-i. că ar-fi drept să cerem
d-lui
Aurelian să depună iegea, și el imi r&spundea: proba
bil

are omul greutăţi, d-sa sa angajat să liniscească
spiritele,
dar, majorităţile, mai ales în Senat, nu sunt tocma
i ale
d-sale şi poate se teme să nu se intimple greutăţi
cu pro-

iectul de lege.
A făcut credit guvernului libzral şeful parlilului conservator, şi vă aduceţi aminte că în una din cuvintările

lui, a spus că nu toate condiţiunile sai îndepl
init, sa
plins cătra opinia publică de faptul că nu sa
îndeplinit
de acei cu cari tratase toate condiţiunile. Răi prece
dent,
căci dacă vre-odată vor mai avea nevoe guvernele
să se
adreseze la oposiţiuni ca să le scape în anume impre
jurări, oposiţiunile vor dice: dar ştii e, dacă se
va res-

pecta tratatul incheiat, odată ce este precedent că nu
sa
respectat un tratar incheiat.
- Și iată-l ciudatul resultat: dacă se respecta atunci
tra-

tatul,

dacă

atunci

să o discutăm

se

vota

pensiunea,

astădi, şi nu am

astădi dacă ne place sai
unei datorii, nici odată nu

faţa căruia m'am

fi

nu

am

avut să ne

fi avut

întrebăm

nu ne place. In îndeplinirea
m'am întrebat dacă omul în

obligat, "mi-a

făcut

sati

nu

necazuri.

Intâii să'ţi indeplinesci datoria, şi pe urmă ai
dreptul să
întrebi pe cine-va, dacă pe drept sai nedrept
"ţi-a făcut
necasuri.
|
Prima datorie a particularilor, a partidelor,
ca şi a

s
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guvernelor, este să se ţinăde cuvint. Dacă acei cu cari
a tratat Lascar Catargi nu 'şi-au ţinut cuvintul, cu atât
mai r&ii pentru ei. Datoria noastră, a urmaşilor lui, este

ca, cel puţin în ajunul manifestaţiunei pioase
să o facem,

să ne ţinem

de cuvintul

care avem

lui. (Aplause).

D-lor deputaţi, mai am un cuvint de adaos.
Să nu credeţi că acest proiect de lege este resultatul
aşa diselor ameninţări, sai ştiu şi eii ce. Acest proiect de
lege este redactat încă de la Noembre anul trecut, v'o afirm
“Faptul pentru care nu se depusese incă, este că fostul
mitropolit nu ne spusese că'l primeşte, şi noi guvern nu
era posibil să propunem Corpurilor legiuitoare un proiect
de lege care priveşte pe cine-va, fără să ştim dacă acel
cine-va îl primeşte. Am aşteptat până când am avut r&spunsul fostului mitropolit că-l primeşte. Atunci, d-lor,
imediat am hotărit să ne facem datoria. Ne-am fi făcut-o

mai d'inainte, dacă mai d'inainte ne-ar fi spus că primeşte.
Acesta este adevărul, aceasta explică pentru ce proiectul
de lege sa depus aşa târdii.
"Se poate ca adveisarii noştri politici să caute să scoaţă,
și din acest proiect de lege, cine ştie ce. Oamenii serioşi,
-d-lor, nu se preocupă nici odată de ce ai să dică ad-

versarii politici ; acei cari
nu pun

în cumpănă nici

aii

o direcţiune a lor politică

o-dată

ce aii să dică adversarii

politici. Celor cari fac alt-fel, le-aşi da un sfat: să renunţe
la viaţa politică, fiind-că nu "i-a făcut Dumnedei pentru
viaţa politică. Oamenii politici îşi întreabă conştiinţa lor
cea d'ântâiu, interesul țărei cel d'aldoilea, şi când văd că

conştiinţa lor concordă cu interesul

ţărei,

merg

înainte,

de vorba oposiţiei nu ţii socoteală; de o aud saii nu,
aceasta este cestiune de temperament. Mai cu minte sunt
acei cari nu ascultă.

Cei cari

ascultă

şi surid

sunt

oameni

încă fericiţi;

nu plâng de cât pe oamenii politici cari, ascultând ce
dice oposiţiunea, găsesc în ei alt-ceva, de cât surisul pe
buze. Pe aceştia îi plâng şi nu le voii cere votul. (Aplause
prelungite şi îndelung repetate). In urma acestui discurs
tianu, carele voi să apere
nadie> atacând guvernul
Ionescu şe vede “nevoit a
siției liberale.

al d-lui Take
guvernul liber
conservator în
relua cuvîntul

lonescu, luă cuvîntul d-i 7.7. C.
al de greşelile comise în «chestia
tâtă activitatea lui; de aceia d.
și a răspunde pe scurt leaderului

BrăGheTake
opo-
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Domnilor Deputaţi,
Am

ascultat cu

multă

atenţiune

acest

resumat

al în-

tregei sesiuni pe care de / Aprilie avea să ni'l facă onorabilul representant de Gorj. -

Credeam că visez, când am vădut acest amestec: Iallier,
armata românească, Ghenadie, răsboiă, ete. Știu că ră&sboiul tortură memoria adversarilor noştrii: în loc să'şi

dică că ai avut norocul să fie la guvern când s'a incepul
r&sboiul, şi aii âvut nenorocul să aibă o aşa de rea diplomaţie, în cât istoria nici o-dată nu "i va ierta..,,.
D. Ion 1. C. Brătianu: La 1878, d-le ministru,

ei

eram acela care purtam sgarda lui lon Brătianu?
D. Take Ionescu, ministru de finance: Această istorie
este cam veche. Am fost şi eii în partidul d-voastră câ-

te-va

luni, dar dovadă

că

numi

era

locul

acolo,

e

că

n'am stat de cât câte-va luni. (Aplause).
Se vede că aceste câte-va luni Vaii lăsat o impresiune
adâncă, că după 15 ani incă mi le mat amintiţi.
|
D. C. Rădulescu: Dar d. Sturăza, n'a fost conservator?
D. Take Ionescu, ministru de finance: Mă ertaţi, ei

nu voiii să mă compar cu d. Sturdza. (Aplause). 'Trebue
mai întâjii să vedeţi dacă pot accepta comparațiunea. Dar,
slavă Domnului, cred că nu pot să m& compar cu d.

Sturdza.

Și cred că nici

vrăşmaşii

mei

numi

pot

face

această nedreptate; prin urmare trec la alț-ceva.
Aţi dis că proiectul de lege nu e suficient şi că dacă

credem noi, că judecata aşa cum s'a făcut e un act de
nedreptate, alt-ceva am datora fostului mitropolit Ghenadie.

Se vede

că vă pare

răi,

că

nu

mai

vedeți

tropolit Ghenadie cerend ceea-ce nu “i-am
ceea-ce ştiţi bine că nu voiam să'i dăm.
Aceasta

pe fostul

mi-

făgăduit,. şi
|
|

să serve de lecţiune, căci este evident că proiectul

de astădi, supără pe unele persoane şi turbură unele calcule.
|
Se vede

că sunt anume

speranțe

cari

se

desființează

prin acest proiect de lege, pe care “1 votăm astădi !
Ca să inchid, d-lor, vă voiii spune că până la 1 Aprilie 1900, nu am avut norocul să fiti înţeles de către
d. representant de Gorj, asupra ceea-ce am spus ei la
Mesagiii. Eu nu am spus că nu aveţi iîndrăsneală în par-
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tidul d-voastre ! Dar aşi fi spus o nebunie,
drăsneală

mai

mare

ar putea

să fie de cât

căci

ce

în-

aceea

ca

să

pretindeţi că noi, cari vam împedicat să cădeţi de la guvern pe chestia Ghenadie, noi am exploatat cestiunea în
folosul nostru. E mare îndrăsneală, foarte mare!
li alt-ceva am spus: că a r&mas în partidul d-voastră
o nesfărşilă dosă de îndrăsneală, dar că spre nenorocirea
partidului nu mai aveţi îndrăsneţi, cari să se imbrace cu

această îndrăsneală. (Aplause).
Acestea vă rog să le mai meditaţi, şi la1 Aprilie 1901,
v& aştept la al doilea

răspuns,

ceput. (Aplause).
Notă. — n urma acestor cuvinte
votează cu 62 voturi contra a 11.

ca

să

văd

dacă

aţi

diseuţia se închide și proectul de

prilege se

PENSIA

GHENADIE

LA

SENAT

Şedinţa de la 3 Aprilie 1900.
Același proiect de lege venind

în discuţia Senatului,

în fond, dar unii senatori liborali -găsind ocasie de

de şi n'a fost combătut

a so răfui cu guvernul pe

chestia fostului mitropolit, d-l Take Ionescu le răspunde îndată
nici un echivoc în această chestiune:

Domnule

D.

Isvoranu

ca să nu rămâe

Senatori,

dice că v&

lasă ca

discursul

mei

să

vă

convingă. Ei sunt convins că discursul d-sale va convins.
(Ilaritate). Căci d-sa —și "i mulţumesc
—a făcut un real

servicii acestui proect de lege, repunâni intregă cestiunea
acesta şi tratând-o de la partid la partid, de lu guvern
la guvern. “Toţi conservatorii vor înţelege cum trebue să
se găsâscă impreună, când se pune cestiunea ast-fel.

„D. Isvoranu, d-lor nădăjduesc că ne-a intrebat: serios,

când ne-a întrebat; caţi venit Ja guvern pe cestiunea..
Ghenadie?» Ce; d-ta nu scii că cestiunea Ghenadiee isprăvită de trei ani şi că aţi mai stat d-voastră încă doui

ani la guvern după cestiunea Ghenadie?
Dar

d-voastră

nu ştiţi că am

E

fi putut să vânim

|
la gu-

vern când cu cestiunea Ghenadie, şi fiind-eă n'am vrut
n'am venit? Nu ştiţi că numai fiind-că- n'am vrut ați

putut să faceţi un minister de trei luni şi apoi sa mai
staţi încă doui ani la putere?! (Aplause).
Dar d-voastră diceţi: după cum aţi venit
.la guvern pe

cestiunea Ghenadie,
de

la guvern!

tot pe cestiunea Ghenadie
|

D. Ilariu Isvoranu : Ghenadie a dis.

o să cădeţi
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D. Take Ionescu, ministru de finance:

Nu

sciii,

dar

dacă a dis, atunci de sigur că asupra acestei cestiuni
d-voastră aveţi să fiţi de acord cu părintele Ghenadie, iar
nu noi! llaritate, aplause).
Prin urmare,
tiunea aşa.

d-lor,

faceţi forte

D. Leon Sachelary:

D. Take

lonescu,

răi

când

EL spune aşa.

ministru

de finance:

puneţi

Foarte

ces-

bine,

dar aşi vrea să ştiu: d. Isvoranu mă întrebă în numele
părintelui Ghenadie, saii în numele partidului liberal?
D. Iariu Isvoranu: Nici în numele părintelui Ghenadie,

nici în numele

partidului

liberal,

în

numele

mei

personal. |
D. Tale Ionescu, ministru de finance: A! Personal d- lui

senator de Mehedinţi sunt dator să răspund personal, însa
alt cui-va nu sunt dator să respund şi nu r&spund, dacă
“întrebarea

vine

de la d.

Isvoranu,

răspund.

Și

d-sa

ştie

Line că am fi putut să venim la guvern atunci, şi n'am
vrut, şi d-sa ştie forte bine, că uşa guvernului atunci
trecea prin strada Lascar Catargi. (Aplause).
Și vedeţi, d-lor, lucru ciudat: pe e'ne nu laşi să moară
dice dicătârea—nu ie lasă să trăeşști. Am făcut şi noi un
lucru ne mai pomenit în istoria n6stră politică, am scăpat
un partid politic, cars, din anume sati anume împrejurare
— nu am acum să discut trecutul —se găsise în aşa

strimtorare,

în cât "i era absolut cu

neputinţă să meargă

înainte, căci nu avea soluţiunea; şi aceasta, d-lor, mă
duce la a doua întrebare a d-lui Isvoranu: de ce şi-a
dat demisiunea mitropolitul Ghenadie?

D.. Ilariu Isvoranu:

N'am

dis acesta,

a

D. Take Ionescu, ministru de finance: N'ai grijă, am
să ajung

şi acolo.

la să refacem istoria. Guvernul Sturdza

a hotărit să se scape de un mitropolit, — vedeţi, nici nu
discut aci dacă avea. sai nu motive, să se supere în contra
mitropolitului
minte,

cu

chiar

preţul

primat
când

unei

un

de atunci, dacă este sait nu este cumitropolit

'ţi-ar

turburări generale,

face

să cauţi

necasuri,

ca,

cu ori-ce preţ

să te scapi de un mitropolit, nu discut aceasta, —în tot
casul presupun că a plecat în campanie guvernul Sturdza,
ca să răstoarne pe mitropolit. Neîndemânarea cunoscută .
şi recunoscută

a d-lui Sturdza,

nici o dată

nu

s'a arătat

i
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în mod mai perfect de cât în acea împrejurare şi ştiţi
resultatul: a reuşit să creeze o adevărată desordine
în
conştiinţe, nu numai desordine de ordine religioase, dar
desordine de ordine civilă, căci nu era numai instinctul
religios. care era lurburat de evenimentele cari sati petrecut, cât era conștiința civilă care era turburată de un

asemenea sistem.de a se face dreptate în o ţară civilisată
la sfirşitul veacului al XIX-lea! (Aplause).
Și atunci, d-lor, ce am făcut noi? Am dat un avertisment d-lui Sturdza, din vreme încă; vă aduceți aminte

cum

repausatul Lascar Catargi,în fruntea partidului coa-

servator incă,

oare-cum
generală;

îndată

după

judecarea

acesa de 24 ceasuri,

scurtă, a pornit în ţară şi a ridicat
vă aduceţi

a campaniei

ne-am

aminte

însă,

că după

conştiinţa

acea

oprit. Era în primăvară,

începere

în luna Maiti

1896, şi noi tăcând, ai venit in ajutorul guvernului cei
doui generali de care am vorbit atunci, lulie și August,

căci nu are o oposiţie duşmană mai mare de cât clădirile
de vară. Noi am lăsat-o până în toamnă, cu dorinţa ca

guvernul să resolve cestiunea. Va să dică, nu era pofta
de a veni la putere, era din polrivă dorinţa legitimă ca

să inceteze acea turburare,

pe care o crease absoluta ue-

îndemânare a guvernului d-lui Sturdza. Care era soluţiunea ?
Ori-ce

om

cu

minte

fără de cari nu

se putea

vede

bine

că

eraii

resolva nimic:

două

că nu

lucruri,

mat putea

să stea în picioare sentința şi că era cu neputinţă ca fostul

mitropolit

să se întoarcă

de fapt în scaun,

acel Sinod, care îl jidecase,

viaţă

creștineaseă

putea

V&

să se ducă în

inchipuiţi

el să ducă

d-voastre

ce

în Sinod, intre colegii

săi? Evident că nu. Așa că o soluţiune cu minte, o soluţiune care să liniştească ţara, cerea imperios aceste două

lucruri. M& întreabă d. Isvoranu: recunoasceţi dar că nu
merită să fie mitropolit? Dar de aceasta este vorba? Dar

când se incurcă o situațiune cum aţi incurcat-o d-voastră
nimeni nu mai poate să indrepteze toate ramurile unei

greşeli, când s'a făcut o greşală ca aceea, este imposibil
să se repună toate la loc cum -fuseseră, şi nu ai de cât

un

cât

mijloc de a îndrepta lucrurile:
de

victimă,

să'l

sacrificii

la

interesul

ceeace

să'l subordoni interesului general. Aşa

țiune

era ca septinţa să dispară,

dar

omului,

etse

că

oră

permanent,

singura

solu-

şi fostul mitropolit să
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iasă din scaun. Și atunci vedeţi ce greii era, căci nu era
destul

să obţii de la

Sf.

Sinod

desființarea

sentinţei,

ci

trebuia să obţii şi demisiunea din scaunul de mitropolit.
A încercat d. Sturdza să obţină această demisiune, a
trimes, ştiţi bine pe cine, la Căldăruşani, odată, de două
ori, de trei ori, şi nu a reușit; nu a voit mitropolitul
Ghenadie să dea guvernului d-lui Sturdza demisiunea. De
aceea d. Sturdza nu mai putea să iasă din această situa-

ţiune, căci nu era deslegare posibilă fără consimţimântul
mitropolitului. Și atunci, d-lor, singurul om in care fostul
mitropolit

a avut

încredere,

fără nici o condiţiune,

căruia

i-a remis demisiunea,

a fost Lascar Catargi. Și vă aduceţi

aminte de starea ţ&rei de atunci. Şi înțelegeţi bine cu ce.
siguranţă, cu ce înlesnire ar fi putut veni Lascar Catargi

la putere în triumf, după

un

an de

guvernare

a parti-

dului liberal, care cădea prin propriile lui greșeli. Insă
nu a voit Lascar Catargi aceasta, şi știți de ce? Nu numai din generositate pentru adversari, căci aceasta nu ar
însemna generositate, ca să prindi adversarul vinovat...

D. Ilariu Isvoranu: Noi avem această generositate.
(aritate).
D. Take Ionescu, ministrude finance: Vedeţi, Senatul
vă răspunde! Și a dis răposatul Lascar Catargi: dacă am
veni

noi la guvern

acum

şi am resolva

noi cestiunea,

tot

ar r&mâne obiectul de discuţiune între cele două partide,
şi partidul liberal, necăjit că a perdut puterea din causa
acestei cestiuni, va contesta soluţiunea,
şi vom avea şi de aci înainte prilegiă

râmul

ori-care ar fi ea,
de ceartă pe tâ-

religios şi obiect de luptă din această cestiune. Un

singur mijloc este: să se închidă cestiunea, să hotărăsc
ei situaţiunea, dar să o execute liberalii, ca ea, fiind dată

de ambele
aceasta.
aci...

0

partide, să se inchidă pentru tot-d'a-una cartea

Și atunci,

d-lor, şi regret

că d. Aurelian

nu este

Voce: Este d. Porumbaru!

D. Take Ionescu,
nedreptate

întrebând

pentru

d.

că

ministru
pe

Aurelian

d.

de finance:

Porumbaru

personal

a

de

tratat

Nu,

faceţi o .

toate

cu

detaliile,

repausatul

Lascar Catargi,şi atunci d. Aurelian s'a dus la d. Lascar
Catargi

în

serica Amzei,

strada

Lascar

Catargi,

şi Lascar Catargi

pe atunci

strada

Bi-

nu era nici deputat nici

399

senator, dar era Lascar Catargi, şi
aceasta era. mai mult
și de cât deputat şi de cât senator
şi de cât prim-ministru |
(aplause prelungite), căci era nu numa
i Lascar Catargi
omul mare, dar era şi omul care repr
esenta un întreg
partid

şi pot dice că in acel

moment

şi faţă de

această
cestiune: representa intreaga ţară. (Apla
use). Câna primulministru s'a dus la Lascar Catargi,
Lascar Catargi, foarte
curtenitor, a convenit cu primul-minis
tru asupra. conditiunilor în cari se putea găsi soluţiun
ea cestiunei. Ştiţi

d-lor, care era prima condiţiune? O știi,
d-lor, pentru că
mie 'mi-a dictat-o Lascar Catargi; cond
iţiunile sunt scrise
de mine

şi iscălite de d. Lascar
în așa loc, în cât vor face parte
riei, nu se vor pierde, (aplause);

fiinţarea sentinţei Sinodului.

Cum

Catargi şi sunt depuse
din documentele istoprima condiţie era des-

sa desființat

ştiţi bine,
vam povestit cum a venit d. Mârz
escu tot la Lascar Catargi acasă şi cum ei “i-am dictat
sentinţa şi considerantele, afară de partea intâia, care
era partea d-lui; nu eram ministru al cultelor, dar se
vede că eram şi et ceva
în acea imprejurare (ilaritate, apla
use); prima condiţie
dar, era desființarea sentinței Sino
dului tot de către
Sinod.
A doua condiţie era desființarea
ordonanţei - judecătorului de instrucţie, şi știți că s'a făcut
recu

rs la Camera
de punere sub acusare, care a anula
t'o.
A treia condiție era alegerea Inalt
Prea Sfinţitului mitropolit Gheorghian, ca mitropolit,
căci ştiţi că 1. P. 8.85.
Mitropolitul Gheorghian era singura
persoană, care putea
să impace spiritele, pentru ca să
nu se atingă dreapta
susceptibilitate
a P. S. S. Ghenadie.
A patra condiţie era ca să fie trata
t

Ghenadie,

retragerea

cum

fusese fostul

mitropolit

din scaun, adică să i se dea

fostul

mitropolit

Gheorghian,

după

1.000 lei pe lună

recompensă naţională peste pensia
ce i se cuvine; absolut,
şi textul legei este copiat întocmai
după acea votată pentru

fostul mitropolit Gheorghian;
schimbat şi aceasta şi explică. de
«peste

pensia

la

nu este nici un cuvint
ce sati șters cuvintele

care are dreptul», pent
nici în textul legei fostului mitropolit; ru că nu eraă
am voit ca textul
să fie identic. Mai erau şi alte mici
condițiuni, fără în-
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semnătate,

de exemplu

schimbarea

vicaralui,

etc. Vedeţi

_că eraii multe detalii.
Un

singur

lucru

mai

era

pentru

care

fostul mitropolit

Ghenadie mai făcea oare-care dificultate;
misiunea in mâinele d-lui Lascar Catargi
şi cu
taleze
refusa,
vreau

iși dăduse decu data în alb

Singura dorinţă, ca să vină în Bucureşti să se reinsîn scaun şi apoi să'şi dea demisiunea. D. Aurelian
şi sunt drept, cred că cuminte dicead. Aurelian:
să evil manifestaţiunile, cari aii fost grandioase şi

cari ar fi făcut mai dureroasă

pentru P. S. S. Ghenadie

demisiunea a doua di după intrarea aceasta triumfală;
asupra acestui punct am cădut de acord cu d. Aurelian.

A mai r&mas
voii

spune,

un punct de deosebire pe care

pentru

că

mă

forţaţi

să

iarăși îl

spnn tâtă istoria; era

dacă să apară în acelaşi Monilor anularea sentinței şi demisiunea, sait să treacă 2—3 dle, la mijloc? D. Lascar
Catargi

susţinea

mult

la R.-Sărat unde
pausatului
unde spre

mă ocupam

de regularea moștenirei re-

Plaino; eram în casă la d. Friedman, la dejun,
marea mirare a amploiatului de la telegraf,

mă anunţa:

sunteţi chemat

miniştrii.
„Eă să fiu chemat

beral? Neapărat
R.-Sărat

ca să treacă 2—3 dile. Fii plecasem

la aparat de către

la aparat

de

către

că a fost un mare

se mira.

Mi se cerea

un

lucru

ministru

şi

lumea

intervenţiunea

Lascar Catargiu pentru a'l face să renunţe

unul din

rea

către

la acest

taliu. Am depeşat d-lui Catargi de două ori şi am
succes, căci am reuşit să'l fac să renunţe.

Ei, d-lor, sau indeplinit
una,

şi aceasta

toate

a fost recompensa

condiţiunile

mare

vădut cum

servicii

pantidului

sa purtat cu d-sa! Sa

deavut

afară

de

naţională.

De ce nu a indeplinit această condiţiune
care luase angajament faţă de d. Catargi ?
făcuse

li-

din

liberal

şi

d. Aurelian,
D. Aurelian
de

aceea

întâmplat, d-lor,

aţi

toc-

mai ca în piesa lui Labiche: Le voyage de Mr. Perrichon,
unde se vede cum
de cine-va,
acela, care

omul,

care fusese scăpat de la moarte

că de nimeni nu'i este mai silă de cât de
“l-a scăpat de la moarte. Vedeţi că ura le-a

fost aşa de mare în contra d-lui Aurelian,

cănu

i-a lă-

sat să moară, în cât Pau gâtuit după două luni. D. Aurelian, victimă ca şi salvatorul lui Perrichon, nu se simţea

Ec d

i.
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destul de tare ca să
mentul

veni—și

vie

libe
— ra
recunosc
l

nu a venit,

cu
că

această

cestiune

in

Parla-

nu era tocmai uşor să poată

D. Catargi, care era nemulțumit
că nu s'a îndeplinit
această condiţiune, dicea: Ei! treb
ue să facem niţel credit
guvernului și nu "şi-a arătat supă
rarea de cât, când sa
schimbat guvernul d-lui Aurelian
prin al d-lui Sturdza.
D. Catargi

era şi mai nemulţumit că nu se
tine făgăduiala, după venirea d-lui Stur
dza, căci făgăduiala era
făcută în numele partidului întreg.

De aceea, într'unul din discursurile
d-sale ținute la
clubul conservator, s'a şi plâns că
nu s'a ţinut toate condiţiunile, şi a adăugat: se crează
un foarte trist prece-

dent pentru viitor.
Se mai poate intâmpla şi altă
dată, ca un guvern să
mai ceară veri-un serviciă unui
partid de oposiţie și atunci cum vreţi ca partidele de
oposiţie să primească să
trateze cu guvernul, dacă de
la cel d întâi servicii, guvernul dă exemple neţinerei de
cuvint?
A venit partidul conservator la
guvern ; nu e datoria

lui să'şi ţie cuvintul? Dar P. S.S.
Ghenadie, în unele publicaţiuni—sunt ale sale sai nu sunt,
nu știi, nu mă imporii—ne-ă atacat. Ei, şi ? Aceasta nu
am înveţat: că dacă
am iscălit o poliţă, am să me într
eb dacă creditorul mă
place.
”
Ei trebue să'mi plătesc polița. Partidul
conservator 'Şi-a
luat obligaţiune, trebue să şi-o îndeplin
escă.
De ce 'şi-o îndeplineşte și pe trec
ut? Cum? Adică
fiind-că liberalii nu s'a ținut de cuvi
nt, ei care graţie
deslegărei cestiei Ghenadie ai maj
putut sta duoi ani la
putere, trebue să nu se execute intreg
angajamentul şi
să fie ciuutit? Nu este destul că face
m noi opera pe care
erai datori să o facă ei?
D. Isvoranu mai dice că am cumpărat
o tăcere. Nu
am cumpărat

nimic; declar că P. $. Ss, Ghenadie
e tot
aşa de liber ca şi în trecut; dacă
are ceva de spus să o
spună. Nu va putea dice că “i-am
închis gura cu această
recompensă.

Afară de acestea mai adaog:

odată să'l readucă

la scaun. Și

nimeninu s'a obligat veri-

cum eram să luăm această

Discursuri IV.
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obligaţiune, când tocmai de aceea îi ceream demisiunea,
pentru că vedeam că nu mai poate sta în scaun?
Prin urmare, lucru se reduce la aceasta: Un Inalt Prelat,
fără nici o pricină—şi am dreptul să ic fără nici o pri-

cină, de vreme

ce hotărirea a fost pe d'antregul

desfiin-

țata—fără nici o pricină, dintro supărare a unui guvern
a fost smuls din scaunul săi. Faţă cu indignarea gene-

rală, acel partid a. fost silit să desființeze tot ce a

făcut

şi să] repue în scaun. Aceasta nu s'a făcut, de cât graţie
bărbăţiei, generosităţei, patriotismului şi abnegaţiunei par-

tidului conservator. (Aplause).
Din această frumoasă pagină a partidului întreg, a r&mas

un singur

lucru

neîndeplinit.

pe acela, şi încheiem

una dintre

Astădi

cele

îl indeplinim

mai

şi

frumoase e-

pisoade din istoria acestui partid şi poate pagina cea mai
glorioasă a vieţei ilustrului nostru şef. (Aplausa).

Căci, d-lor, aduceţi-vă aminte la ce inălţime sta repausatul Lascar Catargi a doua di după îndeplinirea acestei
mari opere. După ce la 1871 asigurase României Dinastia
în contra încercărilor vinovate ale partidului liberal, la

1896 venea şi aducea pacea în
conştiinţe! (Aplause prelungite).

biserică

şi liniştea

in

Intervenind în discuție D-l Porumbaru ca să se apere de unele imputăti în
chestia «Ghenadie» d. Take Ionescu, îi replică după cum urmează:
-

D-lor senatori, când am dis adinoeaori că e nedrept ca
să apuci pe d. Porumbaru asupra tutulor detalielor, n'am
avut intenţiunea a dice că d. Porumbaru, fiindîn guvern,
nu era în curent cu ceea-ce se petrecea: dar, când toate

negociaţiunile aii fost duse de d. Aurelian personal, era
mai firesc ca d. Aurelian să fie mai în curent.
D. Porumbaru, prin cele două declarațiuni ce a făcut,
îmi dă dovadă că n'a fost în curent pe de-a'ntregul.
D-sa dice că actul scris era unilateral şi, drept dovadă,
spune că în el s'ar coprinde condiţiunea ca mitropolitul
să fie întâii adus în scaun. Eroare! Actul există şi adi,
probabil că nu ?l-aţi văgdut, căci această condiţiune nu e
în act şi nu a fost în act, căci nu sa scris actul decât
după

ce sai

terminat

toate .convenţiunile

de aceea poartă titlul: punctele asupra
venii. Urmează vre-o opt-nouă articole

cu d. Aurelian,

cărora
şi mai

s'a .conjos este
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iscălitura lui Lascar” Catargi.
Pen
Aurelian ? Nu avea de ce, pen tru ce nu e iscălit şi d.
tru că demisiunea, Lascar
Catargi

nu a remis-o în mâinele
d-lui Aurelian, ci in
mâinele cui a remis demisi
unea a remis și actul cu pun
ctele convenite. Acesta e ade
vărul istoric.
N'aţi vădut actele, probabil,
şi d. Aurelian nu vi le-a
spus pe de-a'ntregul, eram
zoriţi cu toţii; nu va spu
s

în consiliul de miniştri toate
este, că nu este scris în acel
fie pus din noi şi de fapt în
A doua declaraţiune: diceţi

detaliile, ceea-ce vă afirm
act că fostul mitropolit să
scaun.
că puteaţi lua demisiunea

care era în mâinele d-lui Fle
va. Nu puteaţi, întâiii: pentru
că nu ştim cum era redact
ată demisiunea, m& tem
că
era condiţionată, dar ştii
un lucru: că d. Fleva. pun
ea
ca condiţiune: sine Quad non
, reinstalarea definitivă, taptică a fostului mitropolit în
scaun şi că pe noi ne-a criticat că n'am făcut bine şi
că trebuia să insistăm asupra
acestei

reinstalări, pentru maj multe
consideraţiuni ; între
altele, i se părea d-sale că
această instalare ar fi fost un
fel de desinstalare pentru d.
Sturdza. (Aplause). D-sa nu
vE ceda asupra acestui pun
ct şi, prin urmare, nu put
eaţi
avea le choiz între d. Fleva
şi noi. Mulţi tineri, cari trec
de versta primei tinere

ţe neinsurați, cred că este,
fiind-că
au ales prea mult; dar
nu este tot-d'a-una adevăr
at;
aşa eraţi şi d-voastre, n'aț
i avut să alegeți între
dou
ă
demisiuni, ci pur şi simplu
aţi trebuit să primiţi pe
a
noastră, căci era singura posibi
lă.
D. Fleva vă cerea ceea-ce
nu'i puteaţi acorda: reinstalarea definitivă a lui Ghenad
ie, mitropolit Ia Bucuresci,
şi eii vă felicit că aţi venit
la noi, şi găsesc că ați făc
ut
mare servicii şi ţărei şi par
tidului d-voastre ; țara v'a
reCunoscui serviciul, dar partid
ul liberal ştiţi cum vi ?l-a
recunoscut, şi vedeţi şi ast
ădi că par'că se ridică un
glas
contra d-voastre, tot istoria
lui Perrichon al lui Labich
e,
(A plause prelungite).

LEGEA PENTRU ACOPERIREA DERICITELOR PÂNA LA
1899
Ședința Senatului de la 14 Aprilie
1900.
Pentru acoperirea deficitelor budgetar
e din trecut Și spre a so putea da
un buget echilibrat pentru viitor, d. Take
Ionescu a presentat un proect de
lego în
care se prevedea toato mijloacele

prin care se putea face aceste
acoperiri dar
fiind atacat de D-l. 7. Rosetti,
D-sa îi răspunde punct cu punc
t la toate
obiectele :

caro

-

Domnibou
D. Rosetti
sururi :

Senatori,

găseşte

acestui

proiect

de

lege

trei

cu-

I)-Că are o formă ipocrită ;
Il) Că în sine este o m&sură rea
pentru că desfiinţează
Casa de amortisare, şi
III) Că. poate influenţa în mod
r&i asupra cursului
titlurilor

noastre, mai ales atunci când
e sigur că vom
nevoe să facem apel la credit,
fie noi, fie ur-..
maşii noştri, căci noi, inţelegeţi
bine, atât cât stăm aci
la guvern, trebue să ne purtăm
ca şi când am fi eterni,
fără a uita nici odată că putem
fi numai o di.
D-lor, câte trele critice d-lui
Rosetti sunt neintemeiate.
D-sa dice: forma legei este ipoc
rită, şi tot d-sa ne spune
căi pare răi, că atât membrii
însemnați ai majorităţei
cât și miniştrii, cu ocasiunea disc
uţiunei budgetelor, . ati
vorbit despre necesitatea unor
înstrăinări ca să putem
plăti deficitul.
mai

avea

Una din două:

şive, şi atunci

ori vă place adevărul gol

nu poate

fluenţi ai majorităţei

loace
cregi

să vă supere

văd deficite

când

cu

desăvâr-

membrii

şi se gândesc

la

in-

mij-

de a le acoperi, mijloace lips
ite de artificii ; sai
că in materie de finance şi de
credit, unde totul
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este delicat,

e cuviincios,

nu vorbeşti despre
să v& supere

nu să ascunşi

tot adevărul

adevărul,

şi atunci

dar să

nu ar trebui

ipocrisia.

Eu sunt de şcoala cea d'intâiii. Nu'mi

place

nimic

i-

pocrit, şi poate că am suferit în dilele din urmă cutoţii
de oare-care incapacitate a noastră de a face puţină ipo-

crisie, şi vom
tot din

mai avea și alte

discuţiuni

dilele

acestea

pricina aceastu.

Dar nu e nimic ipocrit în această lege. In adevăr, ce
este ipocrit când spun că vind rentele acestea?
Ce este ipocrit când spun că ridic cu 3 milioane capitalul de rulement al drumurilor de fer?
Dar, diceţi: pentru ce nu aţi presentat legea numai
cu aceasta: vind renta și reduc fondul de rulement, şi
pentru ce aduceţi şi o cestiune de regulare de comptabilitate?
Foarte

firesc.

Care este situaţiunea tesaurului ? Suntem

într'un exer-

ciţiii care ne va da, probabil, un deficit de 32 milioane.
Sper că nu treceţi peste 32 de milioane; sunt aproape
sigur că nu va fi mai jos deficitul anului trecut.

In același timp găsesc, deficite cari nu ai fost reguiate
de la 1894—95.
De ce nu aii fost regulate aceste deficite?
Probabil, din causă că era un deficit rămasde la conservatori şi guvernul liberal, care a venit la putere după
conservatori, nu a voit să reguleze acest deficit.
Cea

d'intâiii datorie,

prin

urmare,

a unui

guvern

con-:

servator, este să reguleze deficitul conservator, şi nu numai atât, dar ca oameni de guvein, trebue să vedem că
nu

e firesc să stea în comptabilitatea

noastră

deschis

a-

cest capitol al deficitelor şi excedentelor de atâta vreme.
Eram datori, prin urmare, după cum vedeţi, să lămurim
tot trecutul ca să rămânem numai cu greutăţile anului
curent... «
|
|

Și atunci ce am făcut noi? Am făcut să balanseze deficitele cu excedentele, şi s'a ales un deficit final pentru
a acoperi toate deficitele constatate până la închiderea
exerciţiului 1898—99.
Cum,

însă, puteam

face o asemenea

operaţiune?
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M&sura cea mai eficace de acoperire a acestor
deficite
era aceeă de a recurge la un not împrumut.

Ştiţi insă foarte bine că nu ne mai putem împrumuta,

prin urmare,
prumut nou.
Ce trebue

Nu

ne

acest deficit

să

facem

r&mânea

în

nu”

putem

acest

cas?

acoperi

alt-ceva de făcut,

la o altă resursă. Și atunci am

ţatei case de amorlisare.

de

cât

cu

un

să

îm-

alergăm

alergat la fondul desfiin-

Neapărat, este regretabilă desfiinţarea acestei case, însă
nu am desființato ei; am găsit'o desființată. Prin
des-

liinţarea acestei

case

r&măsese

acolo

o

rentă

de

6

mi-

lioane lei şi ceva, ale cărei cupoane, în sumă de 300.0
00

lei, nu avea cine să le ia. S'a inscris atunci acest
venit
in capitolul veniturilor ordinare -ale Statului. Mi
sa părut
ciudată această concepţiune de a pune la cheltu
eli dobenda unor titluri pe care trebue că o treci in
acelaşi
timp la venituri.
“

Dacă

ne-am fi aflat într'o situaţiune

normală,

această

stare de lucruri neapărat că ar fi trebuit schimbată,
capitalisând venitul acestei rente. Faţă, însă, cu situaţ
iunea

in

care

ne

găsim,

am

renunţat

la

Prusia

nu

acest

venit,

care

era

acest

fond

de

pe

când

în

venit extraordinar trecut la veniturile ordinare,
şi am
scădut de la veniturile ordinare această sumă.
Dar numai atât, d-lor? Avem la drumurile de
fer un
fond de rulement de lei 15.000.000. Asupra acestu
i fond
este încă discuţiune. Un coleg al d-lui Rosetti, d.
Petre
Carp, ne-a spus în comisia budgetară, la Cameră,
că nu
este nevoie de-un fond de rulement la drumurile de
fer,
şi ca exemplu, d-sa ne da pe Prusia care nu are
un asemenea fond.

Este

adevărat

vulement;

însă

că
tot

in
aşa

de

există

adevărat

Prusia inginerii pot să facă comande,

e

că,

în momentul

când

se simple nevoie de aceste comande, la noi nu se poate
face acelaşi lucru, pentru că comandele trebuesc făcute

in străinâtate, şi aceasta ştiţi că necesită timp.
Cu consimţimântul administraţiei căilor ferate am redus

insă

fondul de rulement

milioane la 12 milioane.
lată,

prin

urmare,

al drumurilor

o sumă

de

de 3 milioane,

fer

de
care,

la

15

adăo=
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gată la produsul ce va resulta din vindarea titlurilor casei
de amortisare, ne va da o sumă cu care vom putea acoperi

aceste

Insă mă
cuvint

deficite.

întreabă onor. d. Theodor

Rosetti, şicu drept

:

.

Dar poate să mai r&mână un rest, voii
rest asupra anului curgător: vream însă cu
să isprăvim odată cu trecutul.

trece acest
ori-ce preţ

"După cum vedeţi am făcut aşa numita fabula rasa de
trecut, aceea-ce trebuia și eram datori să facem.
ME mai întreabă onor. d. Rosetti, când
ceastă rentă?
Îndată ce voii putea; am răspunderea

am

lucrului,

căci

atunci

când

„nu vroii să vind pe preţ prea nimic.
De aceea îmi reserv dreptul de a o face
voii putea să o fac în bune condițiuni.
Mai am

fost întrebat asupra

bine este să nu mai avem
Când

unui

să vind a-

lucru; dar

în viitor,

o casă de amortisare?

s'a înfiinţat casa de amortisare,

eram,

după cum

ştiti în guvern, și neapărat că am aprobat infiinţarea
cestei

a-

case.

Dacă

numai

acest

păcat

ar fi avut

predecesorii. noştri,

că a desfiinţat casa de amortisare, aşi fi dispus -la indul-:
gență, căci”o ţâră care împrumută pe fie-carean 50 milloane, n'are de ce să se creeze o casă care să amortiseze câte 3 milioane pe an!
Aceasta nu este tocmai acea

cari mi-o cereţi mie să o am
Ei

era

cred

alt-ceva,

o idee tocmai

cred

că

nemerită,

complectă

sinceritate Pe

de aci înainte.
dacă

era

casa

de

însă în

amortisare

acea

idee

nu

ceva

drept.

|

Căci, d-lor, eii cred că nu trebue să trecem la veniturile ordinare cota-parte din ceea-ce plătesce împroprietă-

riţii care

represintă

amortisarea capitalului

pământului

care se înstrăinează.
Am în această privinţă o idee despre care vă voiil
vorbi în sesiunea viitoare, o idee ca să dăm o altă destinaţiune acelei cote-părţi pe care o plătesc ţăranii.

De aceea, când spunea
trebui

'7.000.000,

trebui 10.000.000

am

d. P. Carp

suris, pentru

că la anul-îmi

că eii cred

şi vă declar» că am

vor

că imi va

acele 10.000.000.
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Cum vam spus altă dată, că pentru anul . acesta am,
imposite și economii de făcut, şi le am făcut, tot aşa vă
spun că am resurse de 10.000.000 pentru budgetul anului
viitor, şi aşi fi gata să'] aduc acum

dacă ar fi vreme

şi

ar fi trebuinţă.
Aşa de mult imi place ipocrisia în cât m'am gândit
şi la o altă reservă.
Cred că nu este bine să trecem la veniturile ordinare
intreg excedentul Casei de depuneri, și adi, în proiectul
pe care l-am depus pentru înființarea unei case de împrumut

judeţean

și comunal,

am

pus

un

articol

ca

ju-

mătate din excedentul Casei de depuneri să'l las acelei
case ca fond de reservă.
Nu am tăiat dar o resursă de 800.000 lei cu care am
ingreunat situația budgetului viitor.
VE rog, dar, să fiţi liniştiţi, nu vom

să fie de natură a

face

nimic

strica creditul Statului.

care.

Ne invitaţi la economii în general şi nimeni până acum
nu ne-aţi propus o singură anumită economie.

O voce: Este datoria d-voastră,

D. Take lonescu, minishu.de finance: Dacă

este da-

toria mea, este şi dreptul mei să m&sor când, cum şi
ce fel se fac economii.
"Am spus la Cameră cu ocasiunea discuţiunei budge-

tului, că de 10 ani de qile budgetul de cheltueli al României cresce regulat cu 5 milioane pe an, dacă sar
socoti şi cheltuelile care se făceaii din împrumuturi cu
6, 7 milioane pe an.
|
Acesta este cel d'intâiii an în care n'a crescut nici o
cheltuială şi s'a făcut economii.
Credeţi

Am
declar,

că este uşor să

declarat în Cameră,
cu

întoarceţi

şi

nu

toate falsele agitaţiuni,

nimănui dreptul la leafă.

Constituţiunea a declarat
drept la leată Constituţiuuea

obiceiuri

mă
că nu

dati

învechite?

în

lături

recunosc

să

în ţară

inviolabilă proprietatea,
nu a declarat.

dar

Inviolabilitatea proprietăţei, iar nu inviolabilitatea lefurilor sait celor-alte alocaţiuni budgetare. O spun ca să

se ştie, fără nici o teamă şi fără nici o jenă; am spus-o
în Cameră și o spun şi aci, ca să se scie de toți acei cari

fac agitatiuni, agitaţiuni cari nu

mă

turbură nici de cum.
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Când plouă de prisos mă îimpedică
ca să dorm, dar de
ce spun adversarii nu.
Vom continua, dar, d-lor, şi cu econoniile şiaţi vădut
spiritul de economie pe care il are legea învăţămîntului,

a cărei discuţiune o vom începe poimâine, chiar acolo
ați v&dut că pentru profesorii cari se vor numi de acum
inainte am redus gradaţiunea, şi am redus'o de la 5 la
10 ani de la numire, şi de la 6% la 40, aţi vădut că

am scădut leafa institutorilor viitori, de la 225, la
lei, că am scos din unele şcoale profesorii şi am

160
pus

simplii institutori eu leafa de 225 de lei, că leafa profesorilor

universitari

s'a scădut

la 8000

lei.

Da, cu sentimentul unei adânci r&spunderi, suntem hotărâţi a face faţă la noua situaţiune care s'a creat finan-

celor

ţărei.

Acum,

d-lor, d-voastre vă temeţi de ce va

dice

străi-

nătatea. Dar nu ne interesează str&inătatea dacă raportul
budgetului a credut că se pot vinde mai mult sai mai
putine păduri în 5 ani! Dacă le-aşi putea vinde, le-aşi vinde

în acest timp, dar mă indoesc că nu le voii putea vinde. Străinătatea se interesează numaisă vadă dacă budgetul ese cu
excedent sai cu deficit, dacă împrumuturile se întrebuin-

ceasta dăm aşa dovedi de hotărire, curagii şi bărbăţie,
in cât nu mă tem de impresia ce va face în străinătate
politica financiară a acestui guvern. (Aplause).

ae

țează la lucrări utile sai la cele de lux, dacă o ţară este
sai nu, la un moment dat, în stare săşi impună noui
sacrficii, de aceasta se interesează străinătatea, şi de a-

LEGEA INVEȚĂMÎNTULUI SECUNDAR
Şedinţa Caimevei de la 25 AMavtie 1900
Proicetul de lego asupra modificărei legei
pontru învățămîntul secundar, depus
de d-l Dr. C. Istrati, Ministru de Culte,
fu combătut de oposiţia liberală prin
vocea d-lui N. N. Săveanu și susținut de
d-nii Bădărăi, Ghibăneseu Și cu oarecare reservă de d-l B. Delavrancea.

Toţi oratorii se reforiră la d-l Take
Ionescu, fostul titular al acestui depart
ament, unii lăudându-l, alții combătendu-l
. D-l Take Ionescu a trebuit să interv
ină
atât pentru a da unele

lămuriri în privinţa proiectului de loge,

cât

rolului d-sale în acestă discuţiune :

şi asupra

Domni los Deputaţi,
Desbaterile cari. sai inceput asupra acestui
proiect de
lege, evident că ai trebuit să mă măgulească
puţin. |
ca

Toţi d-nii oratori,

d.

cari

Săveanu,

“l-ai

şi d-nii:

susţinut,

şi

de

un

proiectul, afară
multă

atât aceia

cât

vreme

d,

cari at conpătut proiectul

Bădărăă

și

Delavrancea

singur

că nu suntem

punct

de acord

Ghibănescu,

care

în

a

care

susținut

sciam

şi în care,

de

cu toate

acestea “mi-a făcut o deosebită plăcere să'l aud,
căci d-sa

este şi interesant şi frumos, pe toţi “i-am audit
vorbind
nu numai de reformă, dar şi de persoana refor
matoruluij.
Nu voii lua-o asupră'mi. Intâmplarea este singu
ra care

face ca atunci când se vorbesce de reforma inveţămint
ului,

este cu

numele

neputinţă

să

nu

se

audă

adesea

numele

mei,

că am tost aproape

5 ani

omului care a fost cea, mai lungă vreme ministru

al instrucţiunei

publice.

ministru al instrucţiunei

Faptului

publice,

pe

când

nimeni

aitul

n'a fost nici măcar 4, se datoresce că găsiți
mai des numele mei înscris pe proiectele de reformă a inveţ
ămintului,
Aceasta

este

singura

causă,

şi închid

cu

această obser-

vaţiune episodul personal al desbaterilor.
D. Săveanu a atribuit proiectului de lege o

meschină.

D-sa crede că urmez

pilda

intenţiune

guvernului

liberal
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de la 1896, care n'a găsit nimic mai bun

de

făcut,

de

cât să'şi inaugureze domnia sa, nu realisând reforma inv&țămintului secundar şi superior, ci recopiind legea mea
asupra înveţămintului primar din 1893 şi votând-o din
nou, ca să șteargă numele autorului, bine înţeles introducând şi unele mici modificări, unele foarte neînsemnate,
altele foarte răi cugetate, cum era aceea care sustrăgea

pe profesorii învăţămîntului primar de la serviciul militar,

o dispensă

absolut

nedreaptă,

care aţi desfiinţat-o
tărei de anul

pe nimic justificată,

d-voastre cu

acesta.

In

ocasiunea

loc să facă, dacă

și

legei
voia,

pe

recruo modi-

ficare, ai făcut o lege nouă şi ai credut că dacă vor da
o nouă dată unei legi vechi şi vor pune un nume inexact peste numele autorului, este cu putinţă să şteargă
ceea-ce stă scris în istorie.

D. Săveanu

își închipue

că

aceeaşi

intenţie

a fost

la

mine, în momentul în care am cerut să se modifice parte
din legea predecesorului mei, d. Haret, relativă la invă-

țămintul secundar şi superior. Câtuşi de putin! Și tocmai ca să păstrez numele d-luj Ilaret, cu .iscălitura peste o

lege, în care nu ştiii încă care e partea d-sale originală,
aţi vedut că n'am propus de cât modificări parţiale, şi
ast-fel vom asigura pentru vecii-vecilor dorinţa adversarilor

noştri,

de

a fi trecut

drept

de învățămînt.
Aţi vEdut

de asemenea

reformatori

că tot n'am

în

satisfăcut

materie

pe

pro-

tivnicii noştri, “-aţi v&dut reclamând, ca ale lor, chiar
lucrurile care se organisează prin această lege pentru

ântâia

oară,

ca înv&țămintul

primar

superior,

pentru

ân-

tâia oară, căci n'a fost până astădi nici o şedlă de acest
fel in România, nici una, şi nici în budget n'am prev&-

dut vre-una, aşa că în anul 1900 încă
şcolă de acest fel. Aţi vădut că şi aceea
operă a partidului liberal, fiind-că intr'un
al unui articol al d-lui Poni, se spunea

fiinţa şi şcoale primare
nu se poate la d-lor?
Este

inutil,

d-lor, să

superioare.

ceput o

ceea-ce

reformă,

d-voastre,

vă interesează

ci

de

ce

nu?

Ce

intrăm în asemenea desbateri, căci

ceea-ce vă interesează pe
luat o. idee,

Dar

nu va vedea o
se spune că e
aliniat oare-care
că sar putea în-

cine

a

nu
nu

realisat-o,

e de

unde

este cine

dacă

sa

a con-

reforma

e
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bună

sai nu, dacă e făcută dintr'o

înţeleaptă

şi adâncă

pătrunderea lucrurilor, dacă e menită sai nu
să dea
roade sănătoase. Puțin v& interesează discuţiunile
asupra

paternităței fie-cărui articol intrun
D-lor deputaţi,

nu

am

de

gând

proiect de lege!

să revin

asupra

modi-

ficărilor cari se fac; le-a explicat d. Bădărăti, le-a explic
at

d. ministru de instrucţiune în expunerea de motive
, şi
chiar d. Săveanu, în critica sa, vedeţi că la fie-car
e lucru

ne dicea:

dacă

avea

nu e ră, dar ar fi putut să se facă şi de d-lor
vreme,

ocasie....

D. B. SI. Delavrancea:

Sati alt-ceva. (Ilaritate).

D. Take Ionescu, mânistru de finance: Aşa, că,
d-lor,
partea aceasta o închid. Inchid de asemenea ŞI partea
relativă la contradicerile mele. D. Săveanu "mi-a dat
o serie
de contradiceri,
A dis: te-ai pronunţat contra concursului şi cu
toate
acestea reintroduci concursul. Ştiţi despre ce e vorba
?
Atât în legea d-lui Haret, cât şi: în proectul de la 1895,
se prevedea înfiinţarea unei şcoale normale superi
oare
pentru recrutarea corpului didactic al şcolelor -secun
dare

de fete; acea şcoală deşi s'a prevădut de mine in proiectul
de la 1895 şi de d=lor in legea de la 1898, suntem
la

1900 şi nu s'a înfiinţat; bănuesc
încă şi nu se va reinfiinţa.

Ce se întâmplă până atunci?

recruta membrii corpului
înfiinţarea unei asemenea

că vor

După

trece

ce

normă

mulți

ani

se

vor

didactic ? Bă am dis: până la
şcoale, se vor recruta profe-

sorii pe basa unui concurs, ca să nu lăsăm şcoaiele într'o vecinică suplinire. Aceasta, dupe d. Săveanu, se chiamă
contradicere!

Aceasta,

d-lor,

se chiamă

prevedere

şi

mă-

sură practică.
|
Tot aşa cu desfiinţarea șcbalei normale de institutoare

din Craiova. D-lor, am ajuns la pletoră; sunt
candidaţi cari nu mai încap. Dar voili acum

cele două administrații? Administraţia

şcoala din Craiova
anul ântâii, apoi
inlocuit cu nimic.
mulţi profesori de
cheltuiam tot atât

listele de
să judec

liberală a găsit că

e de prisos; a suprimat întrun
anul al duoilea, apoi al treilea, şi
Când am venit am găsit că erai
cât elevi, şi că, pentru un singur
ca atunci, când erat toţi anii.

an,
n'a
mai
an,
Am

transformat dar şcoala, căci era absurd să plătesc corpu
l
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didactic de geaba. Neapărat,
administraţie

liberală,

e

când

lucrul

cu

minte;

lucru

se

face

când

de
se

o

face

de o administraţie conservatoare... (Intreruperi).
M'am contradis ia 7 şi 8 clase de la licee ? Adevărul

e acesta: colegul mei d. Istrati era partisan a 6 clase.
lui, în 1895, vorbisem de 8 clase. M'am gânditde atunci.

lxistă o singură speţă de
nici odată

în viaţa lor:

oameni,

cari

nu se

sunt aceia

cari

suat

contradie
prea

ocu-

pați şi n'aii vreme să se gândească. Oamenii cari se gândesc adesea se contradic, pentru că, cu cât se gândesc
mai mult, cu atât coprind mai mult problemele vieţei şi
cu atâi sunt mai predispuşi să dea noui soluţiuni după
nouile lumini. Am v&dut că la noi o mulţime de băeți
rămân

repetenți

măcar

ae şcoală primară,
o repetenţă,

dacă

odată.

Şi

atunci

socotiți:

4

ani

cu o repetenţă 5; 8 ani de liceii, cu
nu ducă,

9, şi cu

5 fac 14; cu

7

aj

copilului 21 şi cu un an la armată 22,
Va să dică, la 22 de ani începe cariera şcolarului uni-

versitar şi la 27 ani intră în nevoile vieței. Atunci între
6 ani din- proiectul d-lui ministru Istrati și 8 ani din
proiectul mei, am cădut la 7 ani. Dar mai era un lucru

când a fost să aplicăm sporirea
dat peste

greutăţi mari băneşti,

liceului

şeapte clase. Nu puteam

în actuala

insistăm

ne ducea

într'o idee

care

cu

localurile

stare

un

an,

am

sunt

făcute

pe

de

lucruri

să

la cheltueli

mai

şi care, cred, era un exces.
Am

suprimat

docenţii

deşi erai

în proiectul

mari

mei

de

la 1895. Erau în proectul meii, fără să aibă însă dreptul
să devină agregaţi din faptul că erai docenţi; nu se recrutai

agreggaţii din

docenţi.

trei scări la Universitate:
etc. Am

combătut

D.

docenţi,

din banca

Haret

pusese

un

agregaţi din

aceea acel lucru;

fel de

docenţi,
dacă

este

vorba să fie neapărat docenţia o primă treaptă, atunci
tocmai elementele cele mai bune se vor înlătura. De aceea
am suprimat docenţii d-lui Haret. .
Am mai fost întrebat: de ce organisez şcâlele de agricultură cu această ocasiune, şi de ce se păstrează șşcoalele
de comereii la ministerul instrucţiune ?

Organisez şcoalele de agricultură

pentru că le-a desor-

ganisat predecesorul meu; nu puteam
ministerului de domenii desorganisate.

să

le

dau

înapoi
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Știţi că s'a votat anul trecut, cam pe vremea aceast
a,
o lege de învățămint profesional, şi diceam atunci
, că
sunt lucruri pentru cari numai o pedeapsă sar
cuveni

autorului:

să'i traduci

opera

in

mai

multe

limbi.

Fac

Săveanu

per-

prinsoare: să traducem legea înveţămintului profes
ional
şi să o trimitem fără indicaţiune de ţară şi fără indica
țiune despre autor, la câte-va somităţi din Europ
a. Să
trimitem acest proiect cum primesc şi eii unele
proiecte
„de imposit,—vedeţi că lumea nu se sperie de imposi
te,—spunendu-le: iată sunt un inventator, şi aşi voi
să orga-

nisez un înveţămint,— las să'mi

indice

aceasta este o fabrică de dascăli
nale».
“

pentru

d.

sonele la cari se trimit acest proiect de reform
— r&să
punsul va fi acesta: «nu este un înv&țămint profes
ional,

şcoale

protesio-

Intadevăr, d-lor, autorul acelei legi fiind-că
vă&duse
“trei grade de învăţămint: primar, secundar, superi
or, a
făcut trei grade şi la şcoalele de agricultură:
şcoli pri-

mare de agricultură de băeţi și de fete,

şcoli

secundare

de agricultură şi şcoli su perioare de agricultură. La
şcoalele
de meserii tot aşa: şcoli primare de meserii, şcoli
secundare de meserii, şcoli superioare de meserii. La comer
ciii:
şcoli primare de comerciă, şcoli secundare de comer
cii,
şcoli superioare de comerciă. Cum se intră
în această

şcoală? De-a, dreptul? Nu. Din cea de jos în acea
dela
mijloc, din cea de la mijloc în cea de sus. Cum te faci

profesor pentru

aceste şcoli? Din

cea

de sus la

mijloc, din cea din mijloc la cea de jos.
O dublă scară, iată legea!
„Aceasta imi aduce aminte de numele unei

din geometrie

care se numea,

(Haritate).
|
D-lor, s'a votat legea aceasta

pare-mi-se:

anul

cea

din

probleme

scara

pisicei,

trecut, pe

vremea

aceasta—atmosfera doar era alta în Cameră, aceast
a este
incontestabil—şi am venit ei tocmai la ministerul
instrucțiunei, şi atunci mi s'aă presentat—la 10—11
Aprilie,
am depus jurământul — şefii de biuroi şi m'ati întreb
at:

ce facem cu aceste şcoli?
Am dis: de o cam dată le voii

minister,

dar le voiă

desorganisare,

lăsa cum

erai

da

adăpost
înainte

în
de

acest
această

nu mă ocup cu ele, căci am destul de lucru
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cu ale mele. Ei bine, acum le întorc la ministerul domeniilor cu organisarea ce aveai. Nimic mai simplu,
repun lucrurile cum ai fost mai inainte.
In privinţa şcoalelor de comerciu, ideea mea a fost să
fie trecute lu ministerul domeniilor, dar legea o iscălesce
colegul mei, care este pentru menţinerea lor? la ministerul instrucției, şi eii am cedat, şi am cedat fiind- -că ei
am

muncit

opt

ani pentru

această reformă,

și nu "mi este

ușor s'o las să cadă. Şi apoi nu este aşa de nedreaptă
cererea colegului meii, ca aceste şcoli să rămână la mi- nisterul instrucţiunei, căci în realitate şcoalele comerciale
sunt școli de cultură generală, iar şcoalele inferioare comerciale se vor transforma încetul, cu încetul în şcoli

primare superioare, după cum vă voit arăta îndată.
Cred că am r&spuns în deajuns la toate părţile cari,
puteai să aibă un caracter personal.
Mai este o obiecţiune pe care a adus-o d. Săveanu.
Obiecţiunea este că ei, prin proiectul de faţă, împedic
secundare.

aie

să intre în şcoalele

mărul VIII,... nu am avut timp să citesc toate articolele,
căci am fost ocupat cu alte lucrări
— dar poate că după

ce legea va fi votată, mă
alte, căci vă. mărturisesc
citesc Voința Naţională.
se dicea, astă-toamnă, că
învăţămîntului
ticole...

— le-am

voiii sforţa să citesc şi pe cele-.
că simt o mare plăcere când
Înt'o altă serie de articole mi
nu sunt în stare să aplic legea

cetit pe toate,

erai. vre-o

19 ar-

D. B. St. Delavrancea: Mare răbdare.
D. "Take Ionescu, ministru de finance: De aceea suntem

noi aci ca să suferim!

Am

citit numai articolul de astădi din

Voința din noua

serie. lată ce se dice în acest articol, că ei

împedic

pe

copiii de la ţară să intre în invăţământul secundar. De
unde deduc aceasta? O deduc din aceea că eii am dis,
că in şcoalele rurale cu un singur învăţător, numai cur-

surile inferior şi mediii sunt obligatorii, iar cursul superior este facultativ pentru elevi! Dar se înşală absolut.
De ce nu pot să meargă?. Cel cari voesc a merge mai
departe,

n'aii de cât să merg

nimic

şi nimeni

nuj îm-

Anti iii

țărănesc

De unde o scâte aceasta ? Am vădut publicat în această
privință în Voința Naţională, un articol care purta nu-

imi că

elementul
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pedică. A! Alta este concepţia. În contra dorin
ţei copiilor,
in contra necesităţei, in contra exigenţilo
r pedagogice,

noi să

voim

ca tot copilul care învaţă în şcoalele rural

e
să părăsească satele şi să vie la gimnasii?
Dacă aceasta e
concepţia, mă înscrii în contra ei, și decla
r că nu primesc
o asemenea tendinţă.
Am spus în tot-d'a-una că concepțiunea
ca toți cei

200.000

de copii din România să inveţe tot învățămînt
ul

de la clasele primare

până

la Universităţi,

e o conce

pţie
nu numai de utopist, dar e absolut pericul6să
şi nesănătoasă,

şi repet cuvintele lui Taine, că dacă ar
fi un om
in Francia care să poată, mișcând mâna
dreaptă, să facă
ca tot francesul să fie în stare să desle
ge binomul lui
Newton saii să traducă o temă din grece
ște, acest om ar

trebui imediat impuşcat,

maş

al Franciei.

fiind-că ar A cel mai mare vrăj-

O societate

se compune dintw'un tot care e format din
părți organice, fie-care cu menirea şi -apti
tudinele ei.
Cerinţa democraţiei nu este uniformisarea
tutulor, cerința
ei este că nimeni, dacă

impedicat

lucru,
Aceasta

de a ajunge,

dar

are în el

nu ca

toți

stofă, să nu fie

să înveţe

ucela

ş
să facă cu toţii Universitatea, si facă cu toţii
liceul.

e utopie, e ceva imposibil, şi nu budgetul
de 200
milioane, dar un budget de 600 milioane
şi nu ar ajunge,
căci nu

e destul să dai şcoală gratis ca să înveţ
e toţi,
trebue să le dai şi cărţi, şi haine, şi mânc
are, şi putinţa să trăiască până la 26 de ani,
fară să muncească
şi fără să producă, ceea-ce ecu neputinţă.
dar

Voci: Să îi dai și slujbă.
D. Take Ionescu, ministru de finance: Aşa

odată

am ţinut să relevez

ar,

încă

acest punct, pentru că ştii cum

se intoarce adevărul şi să caută să se formeze
legende.

Toţi aceia cari vor avea dorința de a face
şi cursul
superior, dascălul e dator să'l înveţe, iar
cei cari nu ai
nici aptitudini, nici dorinţa, nu e o utilitate
ca să piarda
șI vremea lor şi a înveţătorului. Din potri
vă, pentru cei

cari

vor

voi

să

înveţe,

mult

mai

lesne

vor

învăţa

când

vor fi mai puţini, de cât când învățătorul
va avea să târască după dânsul şi pe aceia cari nu
sunt în stare să
înveţe şi îngreue. mersul şcoalei.

Dar dacă Camerei

Discursuri

nu'i place art. 22, n'are de câtsă'l

IV.
27

-

E
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suprime, aceasta nu va strica întru nimic economia legei.
Trec la cea-laltă acusaţiune: că am impuso limită de
vârstă maximală pentru aceiacari vin în şcoalele secundare.
Dacă
noastre,

e ceva care dă o atmosferă stricată şcoalelor
e vâvsta prea înaintată a elevilor. Fie-care verstă

are alte preocupări
comun

a unui

sufletesci

om

de

18

şi alte

apucături. Viaţa în

cu un

copil de

ani,

11 aninu

poate fi spre folosul celui de 11 ani.
Sunt camaraderii cari nu pot de cât să veştejească tinereţea, şi când alcătuesc un învăţămînt, nu pol admite
ca unii să intre la 41 ani şi alţii la 15 ani, şi cu 7 ani
de liceii să facă 22 de ani, şi cu repetenţia 23 de ani la

eşirea din liceii; cred că aceasta

n'ar

mai fi o alcătuire

sănătâsă. şi şcoala, dacă, ar câştiga unul care a intrat la
15 ani, ar pierde, căci sar vesteji cei-alţi. Aceasta nu,
nu 0 pot primi. Am, fost foarte larg pentru elementul
sătenesc, căci aşi fi putut să dic 7 ani şi cu 5 ani de

şcoală fac 12 ani, deci, la 12 ani să intre în liceu,
dacă a r&mas repetent nu merită să intre
am mers mai departe și "i-am dat încă un
dispensă, şi am dis! 13 ani și jumetate. Am
căci pedagogic ar fi fost, ca limita să fie şi

căci

în liceu; dar
an şi jumătate
fost prea larg,
mai mică de

cât 13 ani şi jumetate.
Acum, d- lor deputaţi, că am închis aceste cestiuni, aşi
vrea

să dic

numai:duo&

vorbe

şi să sfârşesc discuţiunea,

în ceea-ce mă privesce pe mine.
Ce este mai însemnat în reforma de astădi?
Că se coordonează diferite părţi ale legilor înv&ţămintului? Evident. Dar dacă ar fi numai atât, credeţi-mă că
nu am avea atâta zor şi nai ales nu am pune atâta preţ

pe această lege.
Este însă alt ceva
Am

dis'o

de

mult

şi

am

desvoltat?o

pe

larg,

atunci

când se discuta legea d-lui Haret aci. Nouă ne-a lipsit în învățămîntul nostru
gheziei române.

şcoala

cea

mai

indispensabilă

bur-

Care este această şcoală? Şcoala primară de 4 ani este
prea

puţin

mai mare
Nu

pentru

număr

copil; liceul este prea

mult

pentru cel

parte

din copii

dintre copii.

este cu putință

ca cea

de oraş să stea neproducători

mai

mare

până la vârsta de 19 ani.
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Nu este de asemenea

de 11 ani,
indemânare

cu

putință ca la vârsta fragedă

când ies din şcoala primară, se găse
ască
în comerciă sai industrie, această lipsă

o
a

unei şcoli care săi ocupe până la vârsta
da 14, 15 sau
16 ani, a făcut acea pletoră în gimnasiile
noastre.
Ce era insă acel gimnasiii?

Nu era o şcoală prin ea
jumătate de şcoală; el avea
tire, un program inform; se
de latinesce şi mai înainte

să le serve

nici

odată, căci

însăşi, ci era un crâmpeiii, o
un program care era o ciunînvăța de exemplu, inceputuri
și de grecesce, care nu avea

se opreau

în clasa IV

cam
70 la sută din elevi, iar pe de altă
parte, nu căpătau
destule cunoștințe practice, necesare
în viața de toate
dilele.
Și atunci, d-lor, fără a inființa nimic necu
noscut aiurea,
luând exemplu de ceea-ce este pretu
tindeni, chiar în:
Slatele-Unite, unde sunt şcoalele primare
superioare, luând
de exemplu chiar ce sa făcut în Bulga
ria, am dis: ne
trebue să înființăm o şcoală primară
superioară. "Mi-am
dis aceasta încă de la 1892, când m'am
dus la ministerul
instrucţiunei publice.
Evident însă. că începuturile

mele ati părut nehot

ărite;
era mai grei pe atunci, căci, vă asigu
r, astădi noi ne-am
mai copt la minte şi astădi se pot
spune lucruri care la.
1892 nu se puteaii spune.

.

Aduceţi-vă aminte, acum 8 ani de
dile, ce prejudecăţi,
ce idei greşite erai cele care stăp
âneau spiritele, A fi
vorbit la 1892 de inlocuirea gimnasiilo
r prin şcoala primară superioară, ni S'ar fi spus imediat:
neagra reacțiune.

Nu mai incape vorbă, sai făcut progrese
în aceşti 8 ani
de gile din urmă.

Și de aceea, d-lor, când am făcut proie
ctul meiă de la
1895, eu această şcoală primară supe
rioară o botezam,

gimnasită.

Dar ce fel de gimnasit?

Gimnasit

o

care nu avea nimic

de a face cu liceul, în care era un
program complect,
in care nu se învăța limba latină, ci
unele limbi moderne
învăţate în scop practic spre a fi vorbi
te în viaţa dilnică,
adică şcoala primară superidră pe
care o alcătuesc în

acest proiect de lege.
|
Când a venit legea d-lui Haret toată
oposiţiunea

mea.
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întreg
acestei
este de
ceea-ce

discursul meii de aproape 3 ore, se învârtea asupra
idei: concepţiunea d-voastră de gimnasiii, care nu
cât o ruptură de liceii, este o concepţiune greșită;
lipsesce din organisarea învăţămintuiui nostru este

şcoala

primară

superioară,

care

să

fie

incoronarea

stu-

diilor făcute pentru acea mare masă de oameni, pe care
„mijloacele mareriale şi facultăţile intelectuale, nui împing
să meargă la inalta cultură.
A venit ocasiunea să ne punem ideile în practică, şi
de această dată le afirmăm cu ceva mai multă îndrăsneală

şi cu ceva mai multă hotărire, şi mi-se pare că este lucru
mai sănătos şi mai serios. De această dată nu botezăm
gimnasiii, ceea-ce este o şcoală primară superioară
această şcoală primară superioară spunem în lege că
avea misiunea să înlocuiască treptat clasele paralele
la gimnasii şi câte-va din gimnasii, nu însă pe toate;

şi
va
de
va

avea de scop să înlocuiască seminariile inferioare, de cari
de aci inainte nu vom mai avea nevoe, cele superioare

de 5 ani vor fi suficiente; va avea misiunea să înlocuiască
şcoalele de comerciii de gradul I, cari în realitate nu
sunt de cât şcoli primare superioare, ca să ne dea ast-fel
acea cultură generală a păturei mijlocii a ţărei, din cati
vor eşi viitorii negustori şi viitorii meseriaşi, cari să con-

stitue adevărata
munceşte

pătură

solidă

românească,

care

pătură

şi produce.

Aceasta este reforma caracteristică, reforma esenţială a
proiectului de lege.

Am organisat puţin şi învățămintul profesional şi am
fost cât se poate de larg pentru bunul cuvint că, neavând
spiritul matematic, nu am nici prejudecata infailibilitaţei

şi am

convingerea

că nu este nimeni în România,

care să

poată alcătui adi, în mod precis şi hotărit, un proiect definitiv care să cunoască modul cum trebueşte orgunisat
învățămîntul meseriilor.
Am făcut o experienţă. Am avut şcoli profesionale de

fete, pe cari mereii le-am modificat,

fiind-că din fericire

nu erai prevădute în nici o lege. Ce puteam face în
această privinţă? Să punem câte-va trăsături cari să indice caracterul esenţial al şcoalei: nu profesorii de curs
secundar, ci institutori, tot aşa directțiunea să fie dată

unui maestru;

anii de studii vor fi in

unele

școli

mai
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mulți, în altele mai puţini în unele

şcoli vor fi meserii,

in altele alte meserii, după localităţi; leafa iar după
localităţi; totul, în fine, conform nevoilor şi experienţei,
iar nu ca o consecință a unui plan matematic. După
legea d-lui Iaret se scia de mai inainte, cât are să coste,
până la centimă, fie-care din aceste școli, cari nu mai
existase, câte şcoli de fie-care jndeţ trebue, şi alte lu-

cruri de felul acesta, cari sunt bune a fi puse pe hârtie,
căci hârtia este forte răbdătoare, dar cari nu se pot
pune pe spatele unei societăţi omenesci, cari nu rabdă
cât hârtia de la Monitorul Oficial. (A plause).
In sfârşit, d-lor, voii să mai răspund numai la un

lucru, să răspund d-lui Delavrancea, in ceeu-ce privesce
juvațămintul integral.
D-lor, în această privinţă am o convingere foarte veche,
forte adâncă şi foarte nestrămutată. Când s'a redactat
apelul către alegătoii al cabinetului conservator de ia fiele lui 1891, fie-care ministru ne-am pus acolo bucăţica

noastră de reformă.

Redacţiunea

generală

fusese

făcută

de mine şi de repausatul Lahovari. In bucăţica mea pusesem teoria trifurcărei, şi îmi aduc aminte că consiliul

de miniştri

"mi-a spus că acesta este un lucru

prea spe-

cial ca să poată face parte din programul guvernului, şi
"I-am scos. Aşa in cât vedeţi înainte de a fi mers la ministerul de instrucţiune, am avut această idee şi am păs-

trat'o, şi vă voiii arăta pentru ce am păstrat-o.
Când la 1898 s'a discutat proiectul de lege de atunci,

.au început şi toate certurile asupra paternităţei ideei. D.
Haret, discutând cu mine, "mi trântesce această observaţiune: că nu ei, ci comisiunea căreia "i-am arătat

proiectul meii de lege, "mi-a dat această idee. "I-am

dat

d-lui Haret o desminţire foarte politicioasă, spunându-i
ca nu este exact. Credeţi ci a fost de ajuns? De loc.
D-sa a continuat, continuă şi mai va continua să dică

că nu a fost ideia mea.
vorba

de şcoală,

Am

ne purtăm

ajuns

ca

copiii,

liind-că e

ca copiii. Și, d-lor, iată: am

pastrat şi ei ca suvenir proiectele mele

de

lege,

minu-

tele scrise de mine şi în privinţa învăţămîntului secundar
avem două, unul redactat de d. Virgil Arion, şi altul re-

dactat şi scris de mine, şi în amândouă acelaşi sistem.
Și pentru ce, d-lor, acest sistem? Pentru ce impart

4%

.

studiile in ultimii ani ai invăţămiatului secundar?

riența—las teoria de o pante,
despre teorie—ne-a dovedit un

Expe-

voii vorbi pe urmă şi
lucru: elevii noştrii ies

din licee slabi. Acesta este un lucru

nedisculabil.

La

ce

se datoresce această slăbiciune? La mai multe lucruri.
Unele le putem remedia, altele nu le putem remedia. Se

datoresce ideei greşite cum

concepem

noi șeoalele secun-

dare. Noi pricepem şcoalele secundare ca un fel de Universități în miniatură; profesorul vine pe catedră,' face
un curs pe care mulţi din copii nu "| ascultă, îi întreabă
odată pe lună, dacă îi intreabă odată-pe lună şi crede

că a făcut treabă.
Aşa se face și la Universitate, şi acolo nu se poate
face alt-fel. Dar ce caută acest sistem in şcoalele secun-

dare?

Aceasta -nu

este lecţiune

pentru

copii; pentru copii

alt-fel trebue făcută lecţiunea, trebue ca profesorul să
lucreze cu fie-care în parte, şi trebue în ora sa să întrebe măcar 20 elevi din clasă. Aceasta nu se face la
noi astăgi şi nu se face, d-lor, pentru că băeţii în clase

sunt prea numeroși.

|

a

Un alt răi, d-lor, este că profesorii din şcoalele secundare trag fie-care la specialitatea lor. Mi s'a întâmplat

mie, inspectând intr'un oraş din Moldova,

să

asist la

o

clasă de franţuzesce în care se traducea /'Ar/ Poctique a
lui Boileau, şi pe când voiam să întreb pe un elev asu-

pra câtor-va numiri din mytologie, profesorul îmispune:
«d-le

ministru,

aceasta

trebue

să

intrebaţi

la cursul

de

vorbesc

de

istorie». Aşa este, d-lor, lucrul; fie-care profesorse crede
absolut in domeniul lui: cel de istorie nu vrea să scie
de cel de francesă, cel de francesă nu vrea să scie de

cel de. latinească sati de grecească;
cel de

matematici,

care

nu

vrea

nu

mai

să scie de cât de materia

pe care o predă el, şi atunci se întâmplă că, la alcătuirea

programelor,

fie-care

profesor.

caută

să

pună

cât

mai

„mult din materia lui, cregdând că aceasta este de deranitatea specialităţei pe care el o profesează, şi ast-fel, d-lor,
se ajunge la o programă aproape imposibilă şi la un fel
de a preda cu desăvârşire răi.
|
Dar

acestea

Să trecem
-

sunt lucruri

cari se pot remedia.

la cele ce nu se pot remedia. O mare parte

„din elevii şcoalelor

secundare

n'a

acasă

un

remedii

în

.
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care
este
căci
din

să poată complecta cultura căpătată la școală. Acesta
un lucru incontestabil ; de aici vine marea slăbiciune,
ce poate profesorul cu vieata sufletească a copilului
orele în care nu este in clasă? Acesta este resultatul

unor condițiuni sociale pe cari nu le putem
Dar dacă copii ies

este

mijlocul

de

slabi din

a “i face

să

şcoalele

remedia.

secundare,

fie mai tari? Să

care

uşurezi

studiile. Câţi băeţi dintr'o sută, sunt in putinţă de a citi
pe Omer? Ce dic? Câţi sunt măcar aceiea cari 'at
dorinţa de a învăţa grecesce, după ce ait eşit din şcoli

pentru a

citi pe Omer?

Dar nu pe Omer,

d-lor,

ei

aşi

fi mulţumit să citească măcar latinesce. D-lor, gândiţi-vă
la un lucru. Când m'i-am trecut ei bacalaureatul, ' îmi
aduc aminte, mi se dăduse ca lucrări scrise o traducţiune din grecesce în românesce şi una din românesce

in latinesce. Și astădi, după 20 de ani şi mai bine, chiar

pentru latinesce nivelul a scădut așa, în cât nu se
cere traduceri din românesce în latinesce,—nu mai

besc de greceasca—căci
Atunci,
clasice,

tema scrisă s'a suprimat de toi.

d-lor, ce: insemnează învăţarea ambelor
latiaa şi greaca, şi de către toţi, când in

tate ele nu se învaţă mai nici-odată de nimeni?

iea pe dinainte

Românii

ilusiunea

maj
vor-

că, daca

am

pus'o

limbi
reali-

Să

mă

în program,

învaţă latineasca şi greceasca ? Va să dică

tre-

buia să scot ceva, trebuia să restrâng munca la unii. Și
aşi putea să vă fac acelaşi raţionament cu toate învăţăturile, căci sunt prea multe, pentru ca să fie cu putinţă
in liceele noastre ca acelaşi băiat să le înveţe bine, nu
dic să le scie, dar cel puţin să capete cunoscinţe generale.
Mai este o consideraţiune : lumea e variată, aptitudinele
sunt variate, aplicările fie-căruia sunt variate, unitate nu
trebue să iasă din uniformitate, ci din armonie, şi nu e
nevoe ca toţi să gândească acelaşi lucru şi în aceeași direcțiune. Sunt, în fine, d-lor, exemple de ceea-ce se pefrec

in cele mai multe ţări, şi de ceea-ce se face acum
in Francia.
Am

dis, că nu putem să avem numai un

chiar

tip de şcoală

secundară, trebue mai multe tipuri şi atunci sunt mai
multe sisteme: sati sistemul d-lui Aurelian, să aibi gim-

nasii reale deosebite de gimnasiile clasice; sai
acesta, să fie primii ani comuni şi să aibă pe

sistemul
urmă o
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împărţire.

Care

este

sistemul

cel mai

bun?

Ântâiui

ces-

tiunea de economie. Este peste putinţă să uibi în aceeaşi
localitate şi gimnasiii real şi gimnasiii clasic, şi atunci ai

înfiinţa în cutare localitate gimnasiii real şi în alta clasic,
şi resultatul ar fi că locuitorii dintr'un oraş ait aptitudini
pentru sciinţele positive, iar cei din alt oraş ar fi presupuși că aii aptitudini pentru clasicism! Este aceasta serios?
Dar mai este un alt cusur: nu este bine să ceri unui

copil de 11 ani să se

pipăe,

săi

ințeleagă

aptitudinile.

Nu, d-lor, sistemul cel mai bun e ca primii ani toţi
copiii să facă de toate și apoi mai târdiii să fie împărţire.

Eu am propus trifurcarea, era să propun un alt sistem
pe care nu sciu cum să'l numesc, ca să nu întrebuinţez

un cuvint

barbar, quatrifurcarea sau quinquifurcarea, saii

ca in unele şcoli anglo-saxone, sistemul libertăţei absolute.
Sunt 20 de studii, de exemplu, în şcoală ; şcolarul trebue
să invețe

un

număr

de şease saii de opt, dar şi le alege

el singur și le grupează el cum vrea. Este ceva inteligent
in această idee, căci nu înveţi bine de cât ceea-ce înveţi

cu plăcere

şi ceea-ce mă

intereseză

pe

mine

omului.

Ei

nu

este că nu

toți fiii patriei să scie acelaşi lucru, dar toţi să aibă o
minte desvoltată, și este o eroare să credem, că numai
unele

studii desvoltă mintea
rămas

"mi-a

dar

matematică,

gebră,

un

frumos

plăcere

ce

aminte

îmi aduc

tare in

eram

de

suvenir

al-

simţeam

sufletească

când resolvam. o problemă — adi chiar dacă aşi avea ducă
luni libere, aşi lua repetiţii de algebră
— şi dacă "mi-a dat
notă

bună

colegul

la bacalaureat,

mei

r&sboiă,

de

este că "mi-a pus

care

întrebări

examinat

m'a

algebră;

din

poate că aşi fi păţit'o dacă mă întreba la trigonometrie,
unde eram mai slab!
Odată hotărât să fac împărţire m'am întrebat: puteam

să fac împărţirea aceasta ilimitată? Ca conservator şi om
practic 'mi-am gis: să nu merg mai departe de cât poate

să primească

publicul,

şi atunci

De ce trifurcarea? Pentru
de

licei,

care

convine

m'am

oprit la trifurcare.

că am convingerea

mai

că

bine temperamentului

secţia
nostru,

e secţia clasicismului modern. Ast-fel clasicismul este represintat priu limba latină, foarte suficientă pentru noi,
căci nu trebue să uitaţi un lucru, că alt-tel se pune pro-

blema

inveţămintului

pentru

un frances sai un german
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şi alt-fel pentru noi. Un frances, un german,
un engles
mare nevoe să înveţe o limbă modernă, limbele
moderne
pentru

dânşii suni

un

țăm limbele moderne

lux,

pe când

noi trebue

ca o absolută

să

necesitate,

învă-

căci

nu

se poate un om cultivat dacă n'o: şti bine măca
r ori limba
germană, ori limba francesă, ori limba engle
să. Aşa dar,

d-lor, şcolarul nostru, pe lângă că trebue să
înveţe ca
cel din Occident, trebue să înveţe şi limbile
moderne, ca
o absolută necesitate. Dacă “i-am da şi limba
latină, fără
acele firimituri de grecește, pe care ştiţi bine
că nu le
invaţă de loc, şi în schimb ştiinţele naturale,
de sigur că
am constituit un bun învăţămint.

lată dar o secţiune care corespunde pe. depli
n temperamentului nostru românesc. Am păstrat
şi secțiunea clasică, unde se va face grecească multă, am
păstrat şi secțiunea reală, unde se vor face matematici
le şi ştiinţele
naturale.

D. Delaviancea
nu

începeţi

însă dice: de ce, primind acest sistem,

bifurcarea

cepe din a 5-a?

Voiii spune de ce.
Un prim argument

continue. Am

din clasa

este,

6-a, în loc de

câ'mi

displac

găsit în legea d-lui Haret,

plică, bifurcarea începend
mereu nu e un lucru bun

D. B. St. Delavrancea:

a

o

în-

transformările

care deja se

a-

din clasa 5-a şi a schimba
în materie de invă&ţămint.

Nu a ajuns nimeni în clasa

D. Take Ionescu, ministru de finance : Ai ajuns 5-a.
anul
acesta.
Apoi,

d-lor,

dacă

adevăr

să se

se păstra

liceul de 8 ani, ar

buit

în

cum

și era in proiectul meii de la 1895.

ceul este numai
de alcătuit.

Când

înceapă

trifurcarea

de 7 ani, acest lucru

veţi incepe limba elenă

în

nu

din

tre-

clasa

6-a,

Când
mai

sistemul

,

fi

însă

]i-

este lesne

trifurcărei?

Din clasa 6-a, când cursurile sunt numai
de 7 ani? Este
prea puţin.
O veţi începe din clasa 5-a?' Vor face
atunci toţi şcolarii

un an de limbă elenă, pe care nu o vor conti
nua. Este
şi vreme perdată şi ameţglă. Programul trebu
e organisat

Şi ca şcolarii

să aibă şi destulă vreme pentru limba

Şi să nu se predea de geaba

greacă

o limbă în anii comuni.
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Pe lângă acestea,

ar mai trebui şi sporite cursurile de

4 ani ale gimnasiilor cu încă unul. Este lucru grei. liste
şi greutate şi turburare, şi apoi nu trebue să uitaţi că
şcoalele primare superioare sunt numai în stare de proiect.
Până să avem aceste şcoli, tot gimnasiile ameliorate de
noi,

vor

servi

ca

un

echivalent.

limba elenă, poate derangiând
litate fără folos practic!

Ce

să introducem

orele de studii

acolo

şi în rea-

Dacă însă se va dovedi în viitor, adică atunci când vom
avea în realitate învățămîntul primar superior, că am
putea să dăm elementele de limbă greacă mai la vale,
bine, vom trifurca mai târdiu de cât clasa 5-a. Ceea-ce

ştim este că astădi, cu organisarea ce avem, ar fi ogreşeală a încărca

gimnasiile

cu al 5-lea an, a

colo şi elemente de limba greacă,

introduce a-

fără de care

nu ar fi

posibilă triturcarea numai din clasa 6-a.
Ţin, d-lor, să vă amintesc că reforma plănuită de mine

la 1895 şi votată de d. Haret la 1898, bătrână de 5ani
la noi, a câştigat de atunci mult teren în luropa. In ţările scandinave, în țara vecină cu noi Ungaria, sa suprimat limba greacă.
Sunt

ţări

tinsă, cum

unde

trifurcarea

se

petrece

este Elveţia. In Geneva

clasele din urmă.
Sunt apoi ţări,

cum

sub

este

Francia,

anchetă

serioasă

tinde să
adică la
gendu'şi
Cu tot

se ajungă la un sistem
libertatea elevului de a'şi
din numărul total de studii
regretul ce am de a nu

preşedinţia lui

privinţă, cu bunul şi iubitul
vrancea,

cred

că

proiectul

meu

de

pe

o

scară

în-

surit patru secţiuni in
unde

Ribot,

s'a tăcut

o

şi unde se

ca cel din Englitera,
combina studiile, aleun număr determinat.
fi de acord in această

prieten,

lege, aşa

cum

Barbu

Dela-

este alcătuit,

răspunde la nevoile actuale ale şcoalei noastre; mai cred
„că acest proiect de lege maj are şi o mulţime de alţe
îmbunătăţiri, asupra cărora ar fi să iati timpul preţios al
Camerei, dacă ași insista, şi am convingerea, d-lor că

această lege este lucru definitiv

în materie

de reformă.

de invățămâat.
Când se vota la Senat, în 1893, legea clerului, atacat
cum era de d. Sturdza şi de cei-alţi liberali, am închis
discuţiunea cu această profeție: veţi veni la putere şi nu
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-

veți strica nimic din clădirea care se face astădi. "Mi-ai
respuns că mă înşel. Ati venit la guvern, ai stat trei
ani

Și jumătate, şi nu ati clătinat o virgulă din legea
clerului.
Și tot eii vin astădi să modific un articol din
legea seminariilor.
Fac şi astădi o profeție: se vor întoarce la „puter
e şi
nu vor modifica nimic din părţile esenţiale ale
actualului
proiect, nu vor modifica nimic, fiind-că această
lege este
fructul unei gândiri neintreruptă de ani de dile,
a unei
munci cu care astădi închid—nu fără emoţiune—
pentru

tot-d'a-una legătura

dintre

mine

şi şcoală.

lar

acelora

cari pretind că s'a făcut legea în grabă, le răspu
nd cu
Ilorace Vernet, căruia i sa comandat pe un preţ
fabulos

să zugrăvească
care

«cum

un cal, şi când peste cinci dile vine acela

comandase tabloul

se

poate

să

şi vede

plătesc

că este gala, şi

atâta,

căci

calul

"i

dice:

?l-ai făcut

numai în cinci gile?» Iorace Vernet "i-a răspuns:
«la
calul acesta lucrez de 20 de ani, nu de cinci
dile!
Ei bine, dacă legea aceasta sa scris în câte-va
dile,

eii lucrez la ea de opt ani, și nu este, credeţi-mă, fructu
l
cum

vi s'a spus.

(Aplause).

see

grabei,

LEGILE

INVEȚĂMINTULUI
d) Discuţie

LA SENAT

prealabilă

Ședința de la 30 Martie 1900.
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Cu ocasia punorei în discuţia Senatului a legoi pentru
modificarea unor articole din diferitele legi organice relative la învățămîntul
public, d. P. Aurelian,
în numele partidului liberal, face o declarație prealabil
ă că, de oare-ce: legea
n'a fost studiată destul în secţiunile Senatului, oposiţia
liberală nu va lua
parte la discuţia publică ; la această discuție d-l
Take Ionescu răspunde :

'* Domnilor
In general

Senatori,

declaraţiunile

declaraţiunea d-lui Aurelian
răspund.

nu

cer răspuns,

este şi

dar

o critică,

|

fiind-că

trebue

să

|

D. Aureiian dice că ţara a fost obicinuită ca discuţiunea legilor didactice să fie mai lungă.

li ştii de o lege didactică, care sa discutat mult, care
insă așa de puţin fusese studiată, în cât după ce s'a votat,

sa
un
a
un

făcut socoteala cât costă, şi a fost nevoe a se incheia jurnal al consiliului de miniştri, ca să se ia măsuri
nu se aplica de cât treptat, (ilavitate); este în dosar
raport al ministrului de instrucţiune de pe vremuri,

care cere a nu se aplica legea care fusese votată
— vedeţi, dar că se poate discuta multo lege fără să fie stu-

diată (ilaritate), şi mai bine este să se discute mai
şi să se studieze mai bine.

puţin -

Legea de care vă vorbesc era legea gradaţiunei profesorilor, şi ministru care făcuse acest raport era d. Au-

relian... (Ilaritate, aplause).
D. P. S. Aurelian: Am cerut eiisă nu se aplice, când ?
D. Take Ionescu, ministru de finance: La 4883. Aţi

aplicat'o

treptat,

fiind-că trebuia

2

milioane.

In loc

să
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cereţi de la început aplicarea treptată, aşa de puţin
studiată legea, în cât aţi votat'o ânteiu şi pe urmă
cerut la consiliul de miniştri aplicarea ei treptată.

era
aţi

D. Aurelian dice, că legea ce vi sa. presentat este o
reformă colosală, iar predecesorii noştri spun, că nu este
nimic în ea şi am luat totul din legile anterioare. Realitatea este alta.
Nici una din cestiunele controversate,
spiritele, nu este în legea actuală; care

mare,

cari ai pasionat
era cestiunea cea

care a pasionat corpul didactic ? Era disciplina cor-

pului profesional, aceasta nu este atinsă. Mai era lupta
pentru unitatea de program în învăţământul primar, nici
aceasta

nu

ie

atinsă.

Lupta a mai fost pe sistemul unităței saii
țiunei în învățămîntul

secundar,

al trifurca-

se păstrează

şi

aceasta.

Asemenea se păstrează aproape la fel recrutarea
pului didactic. Ce este?

cor-

Mai ântâiu este o reformă serioasă de care d. Aurelian trebue să fie încântat, căci am introdus vederile d-sale,

când combătea acum un an trecerea şcoalelor de agricultură şi meserii la ministerul instrucţiunei publice...
D. Em. Porumbaru: Aceea era'o cestiune de administraţiune.
- D. Tahe

rumbaru
cestiune

Jonescu,

este
nu

o

ministru

cestiune

numai

de

de

finance:

După

administraţiune,

că sa trecut în lege,

dar

d.

dar

Po-

acea

sa

întors

întreaga organisare a şcoalelor de meserii, şi tot.

prin o

lege trebue “regulată.

“In acest proiect sunt îmbunătăţiri foarte importante.
Nici una însă din
sunt

atinse

Cât despre faptul
parte

cestiunile

prin legea

la discuţiune,

ce

că

vă

cari aii pasionat

oposiţiunea

evident

lumea nu

propunem.

că

ei

liberală
regret

nu
lucrul

va

lua

acesta,

de -cât în schimb, aţi -vedut că în gazete, în memorii, în
întruniri s'a discutat aşa de mult, în cât, în 24 de ore
nu găsesc vreme să citesc tot ce se tipăreşte în această
privinţă, şi 'mi e teamă că voiii muri, şi nu voii putea
să citesc tot ce s'a scris, numai în aceste câte-va dile

asupra acestei legi. (Ilaritate).

b] Discuţie generală
Şedinţa Senatului de la 31 Martie
1900.
Prooctul de lege pentru modificare
a unor articole din diferitele
legi de înv&țămînt, venind în discuţie gener
ală a Senatului, esto. combătut
în parte de
P. 8. S. Episcopul de Rimnie po
tema catolicismului, etc. și do d-l
prof. A. Bogdan,
junimist, mar ales în privința
organisărei invățănitatulai unive
rsitar, D-l Take
Ionescu, răspunde P. S. Ş, Episc
opului arătând ce a făcut partidul
Conservator
pentr

u clor și ce ar trebui să facă vepresenta
nții clerului pentru întărirea credinţei
:

Domnule

Senatori,

Dacă colegul mei de la instrucţie,
cu modestia care caracterisă pe oamenii de adevărată
valoare, dă toată paternitatea legei fostului ministru
a] cultelor şi instracțiunei publice, vă rog să nu uitaţi
un lucru: că lucrarea
care sa făcut în cei 4 ani de
minister, cât am fost în
capul instrucţiunei, am făcut'o imp
reună cu d. gr. Istrati,
care era inspector general al iav
ățămintului superior, şi

că prin urmare, se poate dice,
cu drept cuvint, că am
fost părtaşi la toată această lucr
are. Fie-care, prin urmate, are partea sa, şi nu vre
a ca numai colegul mei
să ia r&spunderea, căci am lucrat
împreună la această
lege.

D-lor, la argumentele aşa de limpegi
şi aşă de convingătoare ce d. dr. Istrati a adus
în sprijinul acestui
proiect de

lege, nu: mai aşi avea nimic de gis;
țin însă
să răspund dou& vorbe P. S, Sale
Episcopului de Râmnic.
P. S. Sa a vorbit de mai multe lucr
uri de cât de acele care se află în lege; a vorbit
de budget, nu e la
ordinea dilei; a vorbit de propag
anda catolică, spunâna
că a

luat proporţii aşa qe mari, în cât in
Botoşani toată
societatea înaltă a trecut la catolicism.
Ei

pricep

grija naturală,

firească,

sericei noastre. Insă e vorba de

a unui pastor al bi-

o propagandă

care

nu
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rog lumea

există;

catolicism.
Sunt prea

neinsemnate, “casurile

puţine,

asemenea

de
|

|

natură,

la

ortodoxism

de la

de: trecere

absolut nici un curent

România

este în

Nu

să se liniştească.

nu-

veţi vedea că

Când se va face statistica generală,

ai trecut la catolicism e foarte
acelora din -alte confesiuni, din

mărul ortodoxilor cari
„mic, pe când numărul

cari majoritate catolici, cari ai trecutla ortodoxism, trece

“peste

600

nici 20 cari să fi plecat
probează

Aceasta

de

să fie in schimb

cred

ani, şi nu

10
în ultimii

la ortodoxism la catolicism.

să

provină

conversiunilor pe

şi

dintr'o

disposiţiune

care o are

mai- puţin

Aceasta

la alta.

accesibil la trecerea de la o confesiune
poate

cel

este

că poporul nostru

rebelă

psihică

în-

Chiar

poporul nostru.

treaga noastră istorie ne probează că poporul nostru este
în ceea-ce
Ă

cel mai puţin accesibil
o religiune la alta.

trecerea
|

priveşte

de la

„eamualIE a

Ştiţi că propagandă mare s'a fâcut în Transilvania când
cu calvinii; ştiţi chiar că acestei propâgande se datoreşte

cu toate
imprimarea de cărţi românești cu litire latine, şi
în tot
calvin
acestea nu se cunoaşte un singur român

regatul
Stiți,
- Ungaria
acestea

|
ungar.
de asemenea, propaganda catolică ce sa făcut iu
şi acolo pătura domnitoare era catolică, cu toate
“poporul român, chiar treimea care a trecut . la

'şi-a păstrat intact ritul,

unire

prin

în Transilvania

urmare,

nu poate

de conversiuni şi de temeri de propagandă,
la noi!

o

Un singur lueru aşi vrea să
ierte P. S. Sa dacă

mă

iasă

in calitate

bun

de

mare din partea PP. SS. Lor.

ţară

— şi să
aci

de laic, dar Jaic care

aşi dori cu această ocâsiune ca propaganda
care ne-a vorbit, să fie un stimulent pentru.

mai

fi vorba

dar în

fost pe la ministerul cultelor, îi voiii da un

am

cu

voios

cât
|

ortodoxii. Aşade intimă a rămas legătura, in
|
merg unii în bisericile celor-alți.
Dacă,

sa

şi de fapt legătura

sfat—;

catolică de
propagandă

(Aplause). Ă

achiar un caracter” mistic. D-voastre ştiţi că in lumea
trăi
a
numai
mi
mulţu
ceasta sunt fiinţe “cari nu se pot

citi e mina >

capătă
In firea omului este pornirea religioasă, la unii ea
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în lumea realităţei, cari simi
nevoia invincibilă
consacra întreaga viaţă pornirei
lor religioase.
Aceşti
călugăriţe,
carierei

oameni

ne dau contingentul

contingentul

divine.

tutulor acelora,

|

de

călugări

de

a'şi

şi de

cari se consacră

Ii bine; d-lor, nu trebue să
doriţi să se stingă asemenea focare religioase, şi dacă
din 20 cari ar fi însufleţiți de această tlacără

religioasă war scăpa un
suflet
care din intensitatea credinţei
lui ar trece la o altă confesiune, unde i sar părea
că găsesce mai multă hrană
religioasă, să fiți. fericiţi că
vă rămân alți 19. Lucru
dureros ar fi, când n'ar fi nici
unul mistuit de flacăra religioasă in această țară. O
ast-fel de lipsă ar impedica
ori-ce conversiunie, dar ar
f şi dovada unei neinvinse
apatii, şi ar fi mult mai r&i,
căci apatia este stingerea
vieţei sufletesci.

Dar încă odată, am

spus acestea

fiind-că a vorbit P.
S.. S. Episcopul de Râmnic.
|
Am citit însă și jurnale de
mâna a treia, cari vorbesc
de propaganda catolicismului!
Să nu ne speriem de gogoriţe, căci nu /este pagubă
mai mare în viaţa aceasta,
de cât să vă luptaţi cu ceea-ce
nu există. Avem atâtea,
nevoi, atâtea greutăţi, și în
viața civilă şi în cea religioasă,
avem

atâtea de

făcut

în

cât

credeţi-m&

că dacă aveţi
prisos de energii, intrebuinţaţi”l
la întărirea clerului nostru, la desvoltarea legitimei
influenţe a lui asupra populaţiunei, la propăşirea sentimentului
religios, fără să vă
temeţi de nici o concurență,
căci avem credința că nu
avem nici o concurență în
ţara noastră,
E
P. .S:-S. ne-a Spus că proiectul
de lege in ceea-ce pri- *
veşte seminariile ar fi-un
pas 'indărăt în privinţa educațiunei clerului.
Cum îşi închipueşte P. S. S.
că ei, care am făcut, în
materie de educaţiune. religioasă,
ceea-ce nu mi-aţi cerut
nici odată, voiii veni să stric
ceea-ce am -clădit.
Căci toate reformele ce cereați
nu se resumai de cât
în plata preoţilor; deci de
ani nu ați cerut de cât plata
preoţilor: ei, numai cu prilegiul
acordărei unei plăți preoților, am venit cu disciplina
şi cu maj. buna lor educațiune religioasă. Ma

Eit am spus, în legea de la
1893, că nu pot fi preoţi
Discureuri IV.
28

aa

licenţiat în teologie; eii am pus, în legea de la 18%,
ca profesorii de religie în şcoalele secundare să fie clerică; tot ei am

pus chiar acum

în acest

proiect de lege

ca filosofia în seminare să nu se predea de cât de clerici,
căci profesorul de filosofie civil pote să nu fie de
tot-d'a-una cu profesorul de. filosofie cleric. Aţi

acord
cerut

d-voastre ca profesorii de religie sa fie clerici ? Nu; şi
eii arn introdus, acesta. Aţi cerut ca preoţii să nu fie de
cât cu seminarul superior? Nu; eii am introdus şi a- |
eeasta. ii am toate proiectele d-voastre, şi ele nu vor-

besc de cât de leafă.
Aţi vorbit şi de facultatea de teologie, căutând a'mi
face imputări. Rău de tot aţi făcut. Ştiţi că d. Mârzescu
mă ameninţa cu Curtea de casaţie, fiind-că aşi fi confirmat ilegal pe profesorii de la facultatea de teologie, căci,
dicea, că legea nu'mi da acest drept şi ştiţi că eu am

răspuns,

că acolo unde legea nu opreşte, eit cred că pot

face ori-ce, mai ales când. este un lucru bun. Am îndrăsnit pentru această facultate. Nu m'am speriat de Casaţiune, şi acum tot eii să isbesc în facultatea de teologie,
eii care am.pus încă un lucra în lege, ca studenţii “fa
cultăţei de teologie să urmeze la facultatea de litere, “limba

căci

nu

cenţă,

cu

cultură

ci

preoţi

de

licenţă, căci

un

li-

de

diplomă

cu

preoţi

vroi

elenă şi latină,

om

care

este licenţiat în teologie, trebue să ştie limba elenă şi latină, căci alt-fel este numai diplomat, iar nu şi învăţat !

Cum credeţi ca eii să voesc a slăbi educaţia religioasă ?
Cum ?
Dar am modificat aci câte-va lucrari? Am introdus în
lege ca şi profesorii de materii religioase şi filosofice. să
fie clerici.
Asta o aprobaţi..
Trec la o altă modificare

de la 1893.
Ştiţi că, legea
unui prea

ce aducem

|
mare

din

ceastă impresiune;

-

1893

număr

legei seminariilor

de

oamenii

a fost făcută sub
preoţi

în

ţară.

|
impresiunea
A

trecut

a-

cu minte legiferează după îm-

prejurări. Am dis : două seminarii superioare şi două seminarii inferioare, cum este în legea din 1893, am Con-

age

AR

eii am spus căla
şi la oraşe“cleric

n

de cât clerici cari ai ştiinţa: necesară;
ţară trebue cleric cu seminar superior

ai

Si
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vingevea că nu ne ajunge, deci, nu
am mai vrut să avem în lege limita de câte seminarii
imferioare şi câte
superioare, cu

pectat;

atât

maj

ştiţi că seminarul

mult,

că

nici

legea

de la R.-Vâlcea

primat, deşi legea 'mi da drept. Să
nu

nu

nu

mai

s'a

res-

"l-am

su-

fie

dar

in
lege ihumeraţiune și nominaţiune,
ci doar atât: vor fi seminarii inferioare și superioare,
şi adaog că îndată ce
budgetul va permite, va fi o absolută
datorie să se înfiinţeze incă un seminar superior,
căci două nu ajung.
Dar seminariile inferioare, pe acestea
de ce le desfiin-

țez? De fapt. nu se vor desființa,

seminarii

superioare,

cu

vremea.

se vor

Aci,

transforma

însă,

recunosc,

în
este

o mare deosebire
intre mine şi P. S.S. Episcop
de
Râmnic. P. S. Sa crede că este
o instrucţiune mai bună
dacă stă 8 ani un bâiat la seminar,
și eii cred: că va fi
o mai bună educaţiune clericală,
dacă va face numai
Seminarul superior de 5 ani. Este
O inovaţiune ceeace propun?

Nu.

Căci

chiar

în

legea

de cât aici unde Românii

sunt

veche

se dicea
că pot intra în seminarul superior
şi absolvenţii de gimnasii. Aşa era în legea veche, o
am aci.
Dar de unde vreţi să luăm exemplu
? Este o ţară ortodosă, o ţară cu Populaţiune română,
care are un cler
admirabil, — ori-ce aţi dlice, clerul
ortodox din 'Transilvania este un cler admirabil,— şi
nu cred ca cine-va să
aibă altă dorinţă de cât să ajungem
şi noi să avem un
cler aşa de. bine compus ca cel din
Transilvania. Recunosc, ar fi o mare nedreptate, dacă
comparând nu am
face partea împregiurărilor. Ceea-te.
dă excelență acestor
preoţi, este că populaţiunea de
acolo, neavând multe
cariere deschise, căci carierele de Stat
îi sunt mai puţin
deschise
element

dominant, selecţiunea
se face în profitul clerului. Ei bine,
în
Transilvania educaţiunea clericală incepe
târdiă, după licei, şi cu această educaţiune, care
începe după liceii,

ştiţi că avem
şi puternic,

în Transilvania un excelent cler şi instruit,

și cuviincios,

şi cu minte, un cler de care
toți cari "l-ati vă&dut de aproape nu pot
de cât să se fălească.
Eu

merg

|

prin

munţi,

A

ţin la această

plăcere.

De câte
ori m'am scoborit într'un sat foarte simplu
şi am vădut
familia popei, casa popei, pe popa de acolo,
m'am um-

4.16

plut de mândrie şi nu m'am putut intrece de cât cu o
adâncă impresiune despre acel. cler tot ortodox şi tot ro-

mânesc.
Dar se va face experienţă. Când vom avea noi destule
şcoale primare superioare, ca să poată dice un ministru

că a venit vremea

să suprime seminariile inferioare? Nici

in 5, nici in 10 ani. Dar atunci, dacă va fi un ministru
cu minte, va face un lucru: va “transforma un seminar
inferior în unul superior, va încerca cu. băeţii veniţi din
şcoalele primare superioare şi nimic nul va obliga să
că nu

îndărătnici

ați vedut la 6 mulţime

câte un amendament

“|

Oamenii

le-a eşit bine, se dai
nu

de legi,

primesc,

să fii convins

că amendamentul

articolul mei,

pentru

că nu'mi

cu minte,

fac

aceasta.

când

câte
este

se

odată
niai

Lu,

propune

fără
bun

place să'mi daii

chiar
de

cât

aere de

impecabil. A! cânde cestiunea de principii, acolo sunt
intratabil. Ast-fel, în ce priveşte şcoalele primare superioare,
sunt absolut intratabil, fiind-că am convingerea că de la
1864 încoace, acesta este cel mai bun Tacra ce se face
în înv&țământul nostru, şi m& aştept la cele mai bune
“roade.
.
-

Ceea-ce. ţin să afirm, este că

guvernul

nare intenţiunea

să desființeze nici un. seminar, nici inferior, nici supe"vior; că aceasta poate fi operă de viitor, şi că cele două
seminarii supevioare nu sunt de ajuns şi in. curând va

fi nevoe să se înființeze incă un seminar superior.
Cele-alte obiecţiuni ale P. S. S. Episcopului de Râmnic,
fiind cestiuni cu totul de ordinea legei clerului, nu le
pot discuta cu ocasiunea învăţământului. Că sunt parochii
vacante, se poate; dar nu este exact că sai făcut parochii, fără a se consulta Sinodul. S'a intocmit o comisiune de către Sinod,
Vedeţi că a fost un noroc că am fătut eii ce am fi
cut la 1893, căci este evident că nici adi clerul nostru

n'ar fi plătit dacă
ministru

de

nu sar

instrucţiune,

pe

fi găsit

acest

atunci nu

noroc,

că

convins că va

un
fi şi

ministru: de finance, să aibă indrăsneala să facă un lucru
barbar în formă, “dar bun în fond. Era barbar în formă,
ca ministrul instrucţiunei, care dă o leată, să facă tot

a

şi văd

oamenii

fi rele.

ei

numai

vor

ie

fac o experienţă

înapoi;

d-lor,

resultatele

im

când

dacă

Amt

continue,

432

|
*

el şi un imposit prin care să

se acopere

cheltueiile

cu

lefurile; era bun în fond, căci alt-fel nu se făcea. leafa,
Şi așa de bun în cât aţi vădut că a venit altguvern care

a suprimat impositul, dar leafa a rămas, şi fără
națiunea aceasta, fără curagiul
clerul ar [i r&mas cu promisiuni
var

Am
tărit,

fi avut

mers
ca

lefurile de

messul

oameni

cari

adi.

nostru

(Aplause).

foarte

ştim ce

combi-

ministrului de atunci,
la sala. «Dacia», dar

vrem,

|

treptat
cari

|

şi

foarte

facem

ho-

ceea-ce

vrem, şi nu ne vom opri nici odata, de a face aceea-ce
trebue să facem. (Aplause).
După acest discurs se pune la vot închiderea discuţie şi luarea în
rațiune a proiectului de lege şi se primesce,

conside”

AFACEREA BICICLETEI
Sedința Senatului de la 3 Februarie 1900
Dinti'un conflict între un procuror biciclist
și un sergont de stradă, care
voise să-și facă datoria, s'a dat nascere unoi
corespondențe cam violente între
parchet şi

prefectul de poliţio; iar mal pe urmă casul
ajunse a se discuta
între miniştrii departamentelor xespective şi
în fine—pe cale de interpelare din
partea oposiţiei junimiste — conflictul ajunse
în desbaterile Senatului. Cu tot
răspunsul d-lui General Manu, ministru de
interne, oposiția n'avea aerul a fi
satisfăcută, din care causă interveni și d-l Take
lonescu, care, arătând meschinăria afacerei, făcu să se închidă discuţia în ilarita
tea genorală și spre satisfacția
tuturor :

* Domnitor

Senatoză,

Este de sigur un mare meșteșug de a se da propo
rţiuni
solemne unei biciclete; de aceea v'aşi ruga să se
incheie

desbaterile,
portiune.

prin aducerea

lucrului

la. adevărata

lui

pro-

„D. Teodor Rose! : Dacă nu m'aţi lăsat să vorbe
sc de
bicicletă !
|
.
D. ministru de finunce, Take Ionescu: Nu vă puteţi
plânge că Senatul nu va lăsat să vorbiţi cât aţi vrut,
nici că din partea noastră nu am întrebuințat toată
mica
trecere pe care o avem pe lângă d-nii senatori,
ca să vă

lase să vorbiţi şi cu şi fără regulament.
D-lor,

vă admir,

.

aţi reuşit să faceţi discuţie

mare,

ne ţineţi o conferinţă chiar asupra modului cum

fiinţat monarhia,

puterile

în State şi toate

să

sa în-

acestea dintr'o

simplă afacere de bicicletă.. (Ilaritate). Aceasta se chiam
ă
talent. Știii că mâine nu va mai fi nimic, dar astă seară

are

aerul

de lucru

mare,

Are

aerul!

Dar ce este în fond? Nimic. Dar ce este aşa de grav,
in cât să se sperie d. ltosetti? Lucrul următor: aici unde

440.

sunt 6, 7 procurori, s'a întâmplat ca unul sportman, unul
care mână 4 cai, unul care umblă pe bicicletă, să aibă
un incident cu poliţia. Și ei umblu pe bicicletă, dar nu
mi s'a. întâmplat

puţin până acum.
4 cai, dar

nici un incident

cu. forța

(Iaritate). Aşi umbla

nu'i am.

publică.

şi cu

Cel

lrăsura cu

(Ilaritate).

Ei bine, ce se întîmplă?

Lucru

foarte

obicinuit.

In-

tr'o di, un procuror, sportman sai biciclist, dă peste un
sergent care voia să'și facă datoria mai energic şi pro-

Dar. să

vă

povestesc

şi ei

un

cas.

lucru
'Mi

noii,

aduc

un

aminte,

eram la un 10
două doamne, şi
era un personaj
căci. nu am să'l
Veneam de la

Maiu, veneam de la sosea în trăsură cu
inaintea mea, înti'o trăsură frumoasă,
politic din partidul advers; nu'l numesc,
vorbesc de bine. (Ilaritate).
luminaţii, ordinul poliţiei era ca trăsu-

rile să meargă

pe 2 rânduri.

mea,

nu a voit să ţină

sunt

în

țara

aceasta

Omul

seamă

o seaină

de
de

care

era

ordinul
oameni

inaintea

poliţiei,

cari

cred

căci

PPE

curorul.... se supără ? Ce? Asta este un
lucru ne mai aşteptat? -

că ai

dreptul să nu respecte nici regulamente, nici poliţie. Vă
îndoiţi? Vedeţi diseară când veţi eşi de la teatru, că dacă
sergentul va voi să oprească trăsurile de a'şi călca rândul, cum va mânca la insulte, dacă nu şi ghionturi. EA

bine, atunci am v&dut.pe sergentul care "i-a dis: anu ai
să eşi din rând». D-nul acela se scoală în picioare, şi
“spune vizitiului: mână înainte. Sergentul se opune şi se
agaţă de. hăţurile cailor. Acel domn, în loc să vadă cu
bucurie, că are de a face cu un agent conştiincios, care

voeşte să'şi facă datoria,

îi dice:

«numărul sergent,

mă

cunoşti cine sunt eu? Sunt d. cutare, te voiă învăța eu
minte; mă duc să te reclam la poliţie». Atunci, mă scol
şi eii din trăsură şi dic sergentului: «numărul sergent,

mă duc la poliţie ca să cer «d. lui prefect
compensă».

săţi dea-o re-

Ce? Noi nu le ştim toate acestea? Dar acestea sunt
obiceiuri vechi, apucături nărâăvite, pe scari oamenii cu.
minte le regretă, dar nu se sperie de ele. Nu poţi face
din fie-care incident un. cas mare, nu poţi mereii să te

intrebi: dacă s'ar generalisa, şi să ajungi la lucruri ; S0-

a

da

lemne!
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Trebue o mare dosă
ast-fel lucrurile.

de: imaginaţiune

şi ca să
”

umili

Prin urmare, sa intemplat ceea-ce se poate întempla
:
un procuror care va fi fost mai violent—râi!
foarte
rEUu:— şi care a putut să dea peste un prefect de
poliţie
necăjit. Poate că şi d-ta ai fi fost necăjit în locu'i,
când
ai aflat că un procuror ţi-a pălmuit un sergent
al d-tale.

Se poate că atunci când a scris scrisoarea către primul-

procuror va fi scris ceva cam prea viii; de cât,
dacă nu
era scrisoare, ci era o conversaţiune, oare era
să se
rupă catepeteasma bisericei? N'ar fi fost nimic;
şi dovadă că nici cei interesaţi nu ati vădut treabă
mare în

lucrul

acesta,

este

că

lucrul

sa

petrecut

la

Septembrie,

şi a isbucnit la Ianuarie. Turburarea aceasta a
temeliilor
Statului ce fel de tarburare e, dacă nu a turburat
nimic de Ja Septembrie până 'la Ianuarie? Căci
a continuat
să fie prefectul poliţiei în relațiune cu primul-procuror
şi primul-procuror cu prefectul poliţiei!
Dar a fost o. conversaţiune scrisă : lecţiune
pentru
multă lume ca să nu mai scrie. (Iaritate).
“Ştiţi că loan Brătianu nu scria nici odată
; — aceasta

era o prudenţă excesivă —şi e foarte greii să găsească
cine-va un autograf de al lui-I. Brătianu. Alţii scrii
toată
diua şi de.câte-ori 'nu li'se înteraplă buclucuri! (Ilaritate).
Dar de aici să faceţi o cestiune mare, şi să diceţi
că

este anarhie, că o asemenea cestiune mare
nu a ştiut'o
nici ministerul de interne, nici ministerul de
justiţie ? !

Ministerul

de

interne,

nu

e aici

ca

să'l

întrebăm

dacă

a

ştiut sai nu, dar probabil că va fi ştiut atunci. Vedeţi
că poliţia luase deja oare-cari revanşe, nu avea de
ce
să se mai plângă. Ministrul de justiţie nu a ştiut, pentru

că se vede că şeful parchetului, care a primit o scrisoare
personală confidențială vie, a preferit să tacă ca să poată

acoperi pe procurorul vinovat, căci probabil 'şi-a dis
că,
dacă ar face lucrul cunoscut, âr trebui să incurce şi
pe
procurorul care a făcut o copilărie.
e

Au fost lucrurile tratate

cam

patriarhal

şi

r&mâneaii

tot patriarhale dacă... Peste cinci luni însă vreţi d-voastre
să ne punem în aceeaşi stare sufletească în care
am fi
fost la Septembrie? Dar se poate?

“Se poate să judecaţi ast-fel lucrurile?
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Se poate ca, găsind o scrisoare necitită într'un coş de hârtii,
să

încere

după

alâta

vreme

aceeași

emoţiune.ca

aceea

ce aşi fi incercat-o dacă aşi fi citit-o la vreme?
Ce sa întâmplat acum? Ministrul de interne şi-a făcut
datoria şi a spus prefectului de poliţie: «nu ţi admit teoria
d-tale şi găsesc limbagiul prea viii». Ministrul de justiţie,
asupra

primului

punct,

a dis:

«asupra

faptului

voii an-

cheta». Partea a doua, aceea a primului-procuror care a
pus o resoluţiune când nu mai era prim-procuror, care
a dat procurorilor un act pe care-uu "| putea da de cât
primului- -procuror care 1 ar fi inlocuit, va spus deja pă-

rerea sa şi deci cam
„de

puteţi

ghici

ce

va

face

ministrul

justiţie.

D. Missir dice că va
căci

fi nedrept

va destitui pe unul

ministrul

de justiţie,

cei-alţi.

Ei pricep

şi nu şi pe

ce vreţi d-voastre: aţi vrea ca din acest incident de
cicletă destinat

să rămână

între

doui

în public prin indiscreţiunea unuia
unui

al treilea,

ați vrea să vedeţi

dintre

unele

peste altele,

dânşii

bi-

ajuns

sai

a

lucrurile petrecându-se,

în tocmaica în tragediile greceşti, când
vrele

funcţionari,

se strâng

cada-

morman. Și d-voastre să fiţi spec-

tatorii! Aţi vrea să aveţi spectacolul acestei hecatombe
“a forțelor noastre materiale, iar pe deasupra să puneţi

d-voastre steagul forței morale !
„Ei bine,

asta nu vrem noi! (Ilaritate, aplause prelungite).

FUSIUNEA
Șeful partidului couservaţor cregend

că întruparea grupului junimis

t, de sub
conducerea d-lui P. F'. Carp, cu partidul Conservator,
era sinceră și definitivă
a decis
o întrunire plenară a partidului la clubul conser
vator

qiua do Sâmbătă 8 Iulio 190,

din

Capitală

în

La acâstă întrunire vorbiră d-nii: Gr, Cantac
uzino, şeful partidului, Take Io.
nescu și P. P. Carp. Intrunirea încopută
la. orele 21], p. m., se termină la
orele 3 p. m. D-nul Take Joneseu fu primit
la tribună cu ovațiuni entusiaste
Iată un resumat al discursului d-sale aşa
cum îl dă «Timpul» după notele luato
de către redactorul săi,

Domnuator,
Serbătorim astădi, două lucruri mari :. fusiunea
conservatoare şi venirea la putere a lui Petre Carp.
Sunt încântat
de amândouă, căci le-am dorit pe amândouă
.
Am avut norocul de am intrat în partidul conse
rvator,
în marele minister âl lui Lascar Catargiu,
atunci când nu
era vorbă de viaţă despărțită şi am avut merei
ă credința
„Destrămutată că nu se poate viață „despărțită
între noi. In
comitetul executiv conservator în tot-d'a-una,
la toate ocăsiunile, am căutat să fac să se înțeleagă cât
mai bine

“aceasta; m'am opus la toate încercările de a se face
deplină
ruptură şi de aceea am fost bănuit că vreaă să mă
aranjez
în ambele

câmpuri.

Evenimentele

nu 'era vorba-de. arangiare,

ai dovedit

ci de cugetare

că la mine

înţeleaptă

şi
de prevedere: politică,
Sa
|
„Noi câtam'ţinut guvernul, 15 luni, am absoluta convi
ngere

că “l-am

ţinut cu folos pentru

ţară şi cu cinste pen-

tru partid. D. P. Carp trebuie să ştie acum că
nu va
avea susţiitor mai hotărit de cât pe mine. (Aplause
prelungite).
|
D.

Carp

vine la putere

într'un ceas greu,

dar

nu atât

de greii pe cât se crede. Şi de
d-sa va reuşi pe de-'antregul.
bine, cel puţin atât cât pot ei
declar, că sunt sigur că se va
toare. (Aplause sgomotoase).

aceea vă fac o profeție:
Cunosc situaţiunea foarte
so cunosc, și încă odată
desăverşi opera conserva-

Va desăverși opera: conservatoare şi la sfârşitul sfârşitului va r&mâne opera întreagă, fără de chestie de nume
proprii, căci chestiile de nume „proprii sunt caracteristica
oamenilor mici.

Aşa, de la 1899
o singură

operă

până la--să fie cât mai târzii —va

spre

cinstea

tuturor.

“|

„.

fi

|

Urez noului minister să aibe un sprijin călduros in
Camere, cum am avut şi noi. Sunt de 16 ani în Parlament,

Ca-

i

mera d-lui Sturdza, am vădut Camerele conservatoare, dar
nu am vădut Camere ca cele de-acum, cari, să- dea un
sprijin aşa de călduros că cel ce s'a dat fostului guvern,

am

i

sprijin

dere

vEdut

care

Camera

nu se

lui lon Brătianu,

capătă

de

cât

am

vădut

prin afecţiune şi. incre-

reciprocă.

S'a legiferat mult în trecuta sesiune şi s'ati găsit

unii

cari au credut că s'a legiferat prea mult. Aveam presentimentul că trebuia să ne grăbim. Acum aţi aflat secretul .

pentru care ne grâbeam. Am avut pururea nu numai
bilele deputaţilor: şi senatorilor pe cari le are ori-ce guvern, dar ceva mai inult, nam simţit un singur minut că
Sati turburat sufletele lor. Atât erau de mari afecțiunea
şi încrederea.
-

Azi când 'chemăm
săi

dăm

va fi în

sufletele

stare

să

pe d. Carp ca să ne conducă, trebuie

noastre

întregi,

facă

tot

ce

căci

numai

poate

pentru

gloria partidului conservator. (Aplause).
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