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De şease “ani, cestiunăăi transilvan a " devenit 

cîmpul de luptă, pe care se riizboieso, de „moarte 
„partidele noastre politice.. | i 4 

„Nică odată, ca în acest ţimp, nu a 'orvit mal 

mult de, Cestivinea Naţională şi, nici "odată, ca a- - 
cum, nai răsunat mai: puternic acuzaţiunile, de 
trădare. , | 

Aceste simptome desvelesc, neîndoielnic, nuo 
exuberanţă, ci ,o stare bolnăvicioasă a patriotis- 

TU iu 

“Timp , de tel ani, partidul naţional: liberal a f& 

cut, . din durerile fraţilor noştri, de „dincolo, pir: 

ghia înălţării sale la putere; iar de trei ani. a- 

proape, de când e ]a cârmă, acest, partid face, 

din strivirea mişcării deslănţuită de. dinsul, COn- 

dițiunea menţinerii sale la guvern.



Prin agitarea, Cestiunii naţionale, liberalii at 
fost duşi în triumf. Prin făgăduiala înăduşirei ei, 

„liberalii ai fost aduşi la putere. 
"Acestea sunt faptele. 

Care e: morala ce răsare dintrînsele ? 

«Sturdza. e un trădător» pare a fi judecata o- 

piniei publice. 

„_" De sigur că purtar ea guvernului liberal şi a 

şefului stii nu poate îi îndestul de aspru “cali- 
ficată. ; pr za 

„Dar, cum să uătera tara: 'carg: sta, , împăcat 
- cu pornirile resvrătitoare ale liberalilor în opozi- 
ție, şi se resemnează a îndura politica lor de re- 
presiune la putere ? 

Aceasta e chestia supremă, care e “deşteaptii e gri- 
jele ce asediază toate inimele patriotice. 
“De la Geslegarea'eă atirnă'să ştim dacă, popo- 

rul nostru merge 'spre peire: ori străbate numai 
0 criză, şi drept urmare; dacă răul fiind trecător 
oră fără leac; încordările” noaştre de -puteră ne vor 
“duce, spre mintuire sai vor naște numai noui Svir-. 
coliră, ea di e 

Această, chestiune a, stârnit o recentă polemici, 
în presa, noastră, pa > 
"Ziarul V' Independace roumaine a căutat să ex- 

” Plice şovăelile patriotismului, prin “uşurinţa, tempe- 
- vamentului nostru latin, iar Drapelul prin vinovăția. 
guvernului Sturdza.  Mărtukisim că nici: una din 
aceste explicaţii nu ne satisface. . , 

| de istorie e ziarului francez sunt desminţite 
are î indemină atitea dovezi de
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cerbicia patriotismului, popoarelor de rasă latină. 
«Defectele rasei latine» ai fost scoase la iveală 
de un ziar vecinic guvernamental, ca. argumentul 
salvator cu care va, putea, scuza toate givernele, 
cel present ca, şi cele viitoare. 

Cu mai multă, bună credinţă, Dr apelul ne-a, dat 
o desluşire, care ne pare însă insuficientă, întru 

„cât. mărgineşte răspunderea relelor, de cari sufe- 
Tim, la'singura persoană, a d-lui Dim. Sturdza. 
1 ceea-ce ne pl iveşte pe noi, nu putem arunca 

toată răspunderea, "asupra "unul. singur om, care 
| neîndoelnic e cel. mal vinovat, dar nu singurul vi- 
novat. | 

Nu putem de asemenea pune la îndoială patrio- 

“tismul poporului nostru, CăcĂ. atâtea fapte ce ai 
ilustrat un 'trecut recent, ne-ar desminţi. .. 

Nu acuzăm un singur om. Nu acuzăm nici țara 
» întreagă, A 

Acuzăm însă o epocă. - 

„Aceasta, e şi concluzia noăstră: ne: aflăm înta”o 
epocii de cumplită. coborire a patriotismului. 

II 

„Când priveşti istoria,. secolului nostru, . observi 

- două epoce distincte, străbătute de. două curente 
- absolut contraril.. 

Primul. period începe la 1831. și se. încheie; la, 

„1864, la lovitura de: Stat a lui. Vodă Cuza. Cel 

Val douilea, capătă Ana la 1864 și se prelungește 

pînă în zilele noastre. -



  

Gea. di ntâiă epocă” e caractârizat prin un cu- E 

„rent absolut naţiorial — reacțiune firească în contra 

“ regimului” fanariot. Cea d'a, doua, desveleşte 0 por- 

nire dianieirăl opusă tendinţelor naţionale din epoca 

dinnainte. .  . : 

Vom documenta; cu amănunţie, această teză 

istorică, D'ocamâată o stabilim numâi în principii. 

| Rămînînd ca să dovedim. afirmaţiunile noastre, 

susţinem pentru moimerit că ne aflăm într'o epocă | 

de decadenţă a "patriotismului. 

Ticăloşiile Cestiunei naționale alcătuiesc, în ochii | 

noștri, numai un episod — -poate cel mai uricios— 

"al acestei epoce, posomorite. Dim.. Sturdza 'apare 

ca una numai din figurele, — poate cea mai puternic 

eşită, în relief, —care reprezintă, ruşinile timpului 

„în care trăim, 

Cum că Sturdza, şi toţă speuilanţii Cestiunei 
| naţionale merită, cea, maj. neinduplecată osindă, 
nu mai încape îndoială. 

Dar, ar fi o rătăcire de a susţine că Sturdza 

e singur vinovat. 'Trebue să m'ai ceai mai elemen- 

tară, cunoştinţă de legile istoriei, ca, să admiţă. că 

simpla, întîmplare a.putut, la un moment dat, să 

„ nască, din împrejurări misterioase, un monstru cu 
numele de Dim. Sturdza, şi.că în 0 epocă. de. pa- 
triotism fierbinte, acesta ar fi fost slobod a face 
cite a făcut, fără ca nică o răspundere să se 7es- 
fringă asupra ţării. : 

Şi fiind-că, de asemenea, nu putem pune la! 
îndoială virtuțile poporului nostru, care,. în niște 

„Vremuri nu. tocmai îndiipărtate, a dat încă atâtea,



probe de vitalitate, suntem conduşi la următoarea 
explicaţie. . a 

Poporul nostru, de, altaninteri patriot, străbate. 
ază, o criză:a patriotismului, , 

Ca toate popoarele, poporul nostru e și el menit 
a trece prin alternative de avînt şi de „amorțeală, 

Ori-ce acţiune..produce o, reacțiune şi, potrivit . 
acestei legi, epoca de decadenţă a Fanarioţilor. a - 
produs o puternică, reacțiune naţională. 

După. ce. această reacțiune a. stăruit: ceva mai 
puţin. ca un jumătate. de veac, nişte împrejurări, 

ce ne reservăm a studia cu amănunţime, aik stins 

„acel avînt puternic din prima jumătate a veacului. 
Patriotismul sincer de acum 40 ori. 50 de ani sa, 

prefăcut într'un patriotism de paradă şi, puţin 

cîte puţin, în o meserie lucrativă, Această slăbire 
a patriotismului a produs roadele pe cari le culegem 

azi. 
După toate aparențele, această din urmă epocă. . 
"e pe sfirşite, căci nu e cu putinţă să ne coborim 
mai jos, fără a.ne -prăvăli în. o iremediabilă deca- 

__ denţă. pe care nimic n'o prevesteşte; din potrivă,- 

„socotim. chiar această, decadenţă cu neputinţă, 

căci avem credinţa că virtuțile învieţuitoare ale 

neamului nostru nu sunt stinse, ci vremelnic nu- 

“mai amorţite. 

O.nouă reacțiune năţională va, trebui dar fatal 

„să se. producă, cu: „urmările: necesare de a întipări 

un caracter mai românesc tutulor manifestaţiunilor 

- „Vieţel - noastre publice şi de a curăţi toate rămă- Mă
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ziţele nesinătoase şi-streine ale epocei antinaţio- 
male pe care e.menită să o înlocuească. 

In această reacțiune ne-punem toată: nădejdea. 
“Credinţa întriînsa, ne va susţine în lupta, ce cată, 
să purtăim în contra 'ruşinilor politicei actuale, şi 
ne va, însufla acea, energie ce răsare din credinţa 

că silinţele : noastre - nu vor - fi zadarnice îrăzmin- 
“tări, - ; 

„ Pentru: consideraţuni, ce ne propunera a limpezi 
aci, nădăjduim că va fi dat partidului conservator 
a întrupa această. reacțiune naţională: şi d'a să 
pune în fruntea: unei cruciade a patriotismului. 

  

» * EPOCA DE RENASCERE 

Epoca ce se întinde de la 1831 la 1864 a fost. 
0 adevărată, epocă, de regenerare naţională, "de 
succese neîntrerupte în afară ca şi” de propăşire 
internă, de strălucire parlamentară, ca şi de . avint 
literar entusiast, - 

Viaţa, publică de atunci, mai modestă dar mai 
sinceră, nu fusese încă, înveninată de minciunile ' liberalismului şi instituţiunile nu: fusese încă per-! vertite de tagma politicianilor : cări ai început să înflorească, în. epoca de apoi... 

Clasele diriginte din vremea aceea aii  desvelit



două însuşiri, cari le: deosebesc de lumea, noastră 
politică de azi: sinceritatea patriotismului Şi. con- Si 
ştiinţa limpede a, țelurilor :de îndeplinit... 

Din suferinţele ţării, care se svircolea sub apă- 
sarea străină, a răsărit un mănunchii de patrioţi, | 
cari, în 80 de ani, ne-a, scăpat de două dominaţiuni . 
străine : de jugul otoman şi de tutela rusească: 

Pentru acești oameni, patriotismul nu era o 

„meserie lucrativă. Ei nu erai nici speculanţi, nică. 
cumularzi. EX nu. primeati nică „recompense naţio- -. 
nale, ca.C. A.: Rosetti, nici : milioane, din: punga 
funcţionarilor,. ca Ion - Brătianu, drept răsplată, « a 
virtuţilor cetăţeneşti. : 

EI plăteait, cu averea, cu viata, ori cu Tivertatea, 
dragostea lor de ţară. 

Patriotismul. lor,. neîntinat încă, . de vicleşugul . - 

liberal, le dădea o pătrundere săniitoasă a chemiărei 
neamului nostru. 

Intru aceasta, mai ales, se deosebeşte acea epocă | 

de a noastră. Azi se pare că ţara a pierdut, întru 
cit-va, conştiinţa de sine. De unde în epoca ante- - 

rioară se zărea, luminos, țelul de atins, în: toate 
împrejurările: grele, epoca noastră e caracterizată 
prin şovăeli şi lipsă, de pătrundere clară a,unui | 

ideal oare-care. E | 

Şi să nu se. zică că natura cestiunilor, puse 

atunci pe tapet, iar.nu tăria patriotismului, unea, 

pe âtunci, la'o altă toate energiile. | 

Principiul Domnului străin, bună oară, ar î 
putut fi mult contestat, într'o „epocă. cînd abia -. | 

scăpasem de” Domnii străini, şi cînd cea mai de.
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ssamă cucerire, cu care: ne puteam lăuda, era 

tocmai redobindirea Domniilor pămintene. 
Totuşi, încă de la 1835—aceasta nu se-mai 

poate azi contesta de Pașoptişti —se cere pentru 

- prima oară, în mod oficial, de boerii din Moldova, 
prinţul. străin și unirea, principatelor. 

_- Indeplinirea acestor desiderate . se urmărește 

stăruitor şi fără şovăire, pînă la a lor implinire, 

în 1659 şi 1866... 

In zilele noastre, din potrivă, sunt chestiuni cari 

mar: trebui să deștepte cea mai'mică deosebire 
de. vederi.. Printre: acestea. s” ar putea prenumăra, 
de pildă, chestiunea evreiasă. i 

' Totuși cînd acum. de curînd s'a pus în discuţiune 
proiectul de lege privitor la scoaterea, Evreilor din 
rîndurile armatei, cliiâr.: elementele cari. trec de 
antesemite s'ait împărţit în două tabere, cari au 
combătut, fie-care cu 0 egală î nvergunare, proiectul 
ministerial... - 
Nu dar. atit natura, cestiunilor, cât. înălțimea 

patriotismului ne. dedea. atunci acea :vedere clară 
a idealului de: realizat. . -- | 

| Tubirea de moşie a fost reazimul tuturor Tuptelor 
pornite de la 1831 la 1864, pentru. dobindirea 
autonomiei şi libertăţii. 

Căldura patriotismului, întocrăat ca focul | care 
curăţă aurul: de ori-ce aliaj, purifica Viaţa noastră 
publică de ori-ce necurăţenie. | 
un panaE ta & am avut, în unele momente, 
actual nicr nu se po îi e ridicat, în cît regimul 

potrivi. cu i dinsul şi am
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căpătat pe acele vremuri nişte succese în afară, 

cu cari. de mult nu mai suntem azi obicinuiţă. 

Cînd vedem azi corpul !electoral: întru. atit de 

îngenunchiat, cînd privim regimul unanimitătilor 

parlamentare, a, căror singură :călăuză .a ajuns a 

fi interesul binesc, cînd vedem Adunările legiutoare 

ale ţărei represintate — pe scuanul preşedenţial pe 

care Pa cinstit odinioară un Mitropolit Grigore —de 

un avocat; beţiv şi hoţ: şi:de-un agent al ună 

societăţi de asigurare, cînd înaintea, ochilor. a- 

vem privelistea, unor. guverne: acuzate de chiar 

| partisanii lor; de'lipsă de--'cinste : privată - şi de 

patriotism, ucuzaţiuni ce se rostesc -de odată cu 

| apeluri: «patriotice» la unire cu trădătorii, cu grei . 

ne vine a crede'că am avut, odinioară, şi indepen- 

denţă. - electorală: şi „Gemnitate: parlamentară. 

prestigiii guvernamental. CR 

a Re totuşi: am 'cunoscut, 0 epocă: cînd :Camerile 

disolvate se realegeaii în ciuda guvernului şi a 

Domnitorului, o epocă cînd: ani de giile, majorităţ, 

neclintite aii::.resistat ! voinţei. şefului -: Statului - 

sprijinită pe influenţa din afară a “putere suze- 

“zane or a.puterei: protectoare. a 

- Un. regim ca acela, însufleţit de așa sentimente 

era, vrednic să producă resultatele minunate, pe 

cari le-a şi produs în:politica -din afară. 

- Aceste rezultate le vom cerceta acum. * 

Până. aici am cercetat cauzele; Ne rămâne acum 

să vedem efectele. si... i i 
LE i e a 

7
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aa II. | 
„ Avîntului patriotic, care s'a pornit pe la începu- 
tul sfertului al doilea al secolului nostru şi care a 

, “stăruit pînă la 1364, datorim succesele neîntre- 
“rupte ce am: dobindit în politica externă, - 
“In aceşti trei-zecă. de ani, am repurtat numai 
izbînzi, pe cînd în “epoca de apoi am numărat 

"aproape numai înfrîngeri, .-.. i 
_* In treizeci de ani am scăpat de două :domina- 
țiuni străine, așa în cît; pe la 1870, independenţa de 
fapt a 'Țărilor romine e deplină, minus formele ex- 
terioare ale. neatirnărei, cu cari era menit. apoi 
liberalismul să, ne înzestreze în schimbul micşoră- 
rii teritoriului, a împuţinării drepturilor .ţărei şi a slăbirei' garanţiilor. de- neatirnare..,.. . Me 
„Să ne ocupăm maj întii de aceaepocă de stră- lucire -ce să întinde de la 1830 la1864. .:- „La, 1892 se. instalează primi Domni pămînteni, | " în locul; prinților fanarioţă, pe scaunele domnești ale Moldovei şi Valahiet,;., ; DCI -: Şapte ani în urmă, prin act; separat al: tracta- tului de la, Adrianopol, din.8 (14) Sept..1829, toate insulele de pe malul 'sting.al. Dunării sunt decla-: xate parte integrantă a teritorului romînese... - „Prin acelaşi act, Poarta -se 'îndatorează a, nu nai păstra nici un punct fortificat, şi a nu tolera veri un fel de aşezămînt, a] supușilor musulmani, pe ţărmul siîng al Dunării, E a estimată și narile rd ea “nominală, - în zeranit ate mal mult
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Regulamentul Organic, despărind puterea legiui- 
toare de puterea administratiră şi. de cea, judecă- 
torească, creiază un început de viaţă parlamentară, 
care în cîţi-va ani,.ne dă putinţa, să realizăm cea, 
„mai. radicală şi. cea::mai fericită prefucere a agezăr 
-mintelor noastre politice. : 

E drept că aceste. rezultate le “capătă, mul- 
tumită, între altele,. și „ajutorului: Rusiei, care, în' 

același: timp 'sub..titlul.de- putere: protectoare, își 

întinde: înriurirea, în. Principate. SIRE 

Indată însă, ce sprijinul Rusiei ne dete, în Tapta 
contra Turciei, toate rezultatele ce puteam. aștepta 

__de'la, dinsul, lupta, noastră nu mai avu altă ţintă, 
de cît oborirea, protectoratuiui rusesc. a 

In.mai asia de. 20 de ani . acest rezultat e 

dobindit;:. “ 
La 1856, se pune. capăt protectoratul. Rusiei, 
Articolul 22 din tractatul de Paris, din 80 Mar- i 

„tie. 1856,. glăsueşte;ast-fel: 

“-<Nici-o protecţiune exculsivă nu va â oxercitată, 

asupra Principatelor Valchiei şi Moldovei, de veri 

una din puterile garante. Nu. za. exista. vre-un 

drept particular de îngerinţă în afacerile. lor înterne. 

Prin acelaşi tractat, dobîndim şi o întindere teri-. | 

torială, retrocedindu-ni- se: o.:parte .din Basarabia. 

Independenţa, noastră defapt capătă atunci cea 

"mai nepreţuită. chezăşie, prin faptul. că obţinem 

ca ea să fie pusă sub garanţia marilor puteri. 

De atunci, ambele. Principate, . înzestrate cu o 

largă autonomie, sunt puse la, adăpostul pornirilor 

| cotropitoare ale. puterilor vecine, -
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Sub regimul tutelar al. Tractatului din Paris, 

Divanurile ad-hoc: ale Munteniei şi Moldovei 
capătă putinţa de-a aşterne în faţa Europei de- 

sideratele -ţărilor-surori. La 1875 ele se rostesc în 
-- favoarea Unirii şi doui ani în :urmă, cu sprijinul 
Franţei, -dar cu împotrivirea întregei Burope, Uni 

rea: devine un fapt indeplinit, - i 

"Totuşi, înrîurirea .streină şi în , deosebi aceea a 

Rusiei şi a Austriei. se. furișează încă în afacerile 
noastre interne, prin mijlocirea juridicţiunei con: 

sulare, care," în disprețul tractatelor;. stărueşte 

încă de'fapt. 0 te 

Puţin :cîte'. puţin, îns,  juriăițiunea consulară 

pierde teren... i RETR 

Guvernele „romîne, intemeindu-se pe litera trac- 

tatelor, refuză asistența agenţilor lor, la executarea 
“sentinţelor. consulilor.: i 

"Din ce în ce se slăbeşte puterea consulară, pînă 

ce, la, 22 Noembrie 1869,.Rominia închee, cu:Rusia, 
o convenţie prin care juridicţiunea consulară rusă 
să, declară; desfiinţată. en 
"Un'alt -succes ce mai dobîndim, . e secularisarea 

averilor mînăstirilor închinaţe.: 
“In fine, la, 1856. se îndeplineşte şi desideratul 

Domnului strein; formulat, pentru prima oară, în 
1835. si: „pi 

In rezumat, între anii 1860 - şi 1870; indepen- 
denţa ţărel era, de fapt, deplină, Relaţiile inter. 

miine e geme e tă erâintate unu 
da dreptul cu guvernele str inchee convenţiuni veine. Aşa, de > pildă,
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la 8 August: 1865, "Rominia, e - fhetduită a son 

„convenţia, telegrafică din Paris. 
Aceasta e opera uriaşă, ce am stvirșit în trek 

zeci de ani... 
Rămine să vedem cum: şi cu pro « am. căpătat, 

în 66i. trei-zeci. de ani. următori, numai formele 
exterioare, ce trebuia fatal să încunune opera g ge- 

neraţiunei b irecute,, at 

  

0 EPOCĂ. DE COBORÎRE 

. . i „ 1 “ 

Luptele naţionale, încununate cu Succese stră- 

lucite, din prima, jumătate a: :veacului, par de la, 

-o vreme încoace a fi istovit— —poate numai vre- 

melnic —agerimea : noastră şi, cam de pe la 1864, 

începe 0 eră de: cumplită, slăbire a patriotismului. 

Legislaţiunea- “țărei îşi înstrăinează,:- din ce în 

mai mult, caracterul naţional, prin:încuibarea, în 

forme streine, a tutulor minciunilor: liberale. Pa- 

triotismul se falşifică ca şi înstituţiunile, pînă a 

deveni: un obiect, « de speculă pentru demogagia 

roşie. 

"Vom .. cerceta, mai cu: deamiinuntal, cauzele 

acestei lîncezeli a patriotismului. Deocamdată, vom 

scoate în lumină urmările ei, mai cu osebire în .
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| „domeniul unda ele « se vădesc mal ca putere, adi 
în politica externă. :. .....: 

* Contrastul dintre : 'epoca: din nainte. și - aceşti 
- din urmă 30 de ani, e. isbitor mai ales prin bel- 
şugul 'de.: Succese din primul. period şi prin seceta 

„cumplită, de ori-ce:isbînzi, în vremea de apoi. 
E drept că -dobîndim, : în':această epocă din - 

urmă „ Îndependenţa nominală, pe lîngă, poat imarea 
'de fapt, ce căpătasem în periodul precedent, ş 

e adevărat că ţara se ridică la rangul de Recai. 
„Negreşit că, chiar dacă aceste isbînzi Sar re- 

- duce numai la, dobindirea, unor titluri mai lustruite 
şi a unui aparat exterior: mai. strălucitor, încă ar 

„trebui să ţinem seamă că multă consideraţie am 
„căpătat, în afară, de pe'-urma lor. 

Nu e mai puţin adevărat însă că: mulţpumnirea 
nemărginită, «ce pare că resimţim, faţă de acest 
singur rezultat . satisfăcător, „în. care să rezumă 
opera: diplomatică, a unei epoce întregi, —resultat 

„cari. de altminteri a. fost. consecinţa fatală a. unor 
împrejurări de cari s'ati folosit, fără exceptie, toate: 
țările. balcanice, şi cari ait fost compensat, întru 
cît. ne priveşte, prin atitea alţe insuccese — dove- | 
deşte şi mai mult, cât de cumplit. s'a slăbit î încre- 
derea în no. - 
„Dar să, vedem în ce: >: condițiuni. căpăta acel 
unic succes cu care; ne lăudăm. - - 
România ia parte la războiă, şi,-nu numai: CĂ 

ese biruitoare de pe cîmpul de luptă, dar încă 
are norocul d'a scăpa de înfrîngere armatele unei 
mari împărăţii. Grecia, face, la sfirgitul răsboiului.



A
r
 

        
BIBLIOTECA 
CENTRALĂ - 

UŞIVERSITARĂ * CAROL pe 
BUCUREŞTI 

   

  

    

ruso-turc, o: simplă, demonstraţie. militară, fărăra.. 
vărsa, o picătură de singe, iar Sirbii. sunt T&puși: 
de armatele turceşti. A aa dpi 

Să vedem ce foloase ştiii:să-tragă,. din. 'aceste 
împrejurări deosebite,! bărbaţii. de Stat, ai, Româ- 
nici, şi ai țărilor învecinate..:La;. încheierea. păcii, 

Grecil: “capătă mărire de teritorii. Sirbil şi. Munte-. 

"negrenii, pâ lingă, + Independenţă, „dobindesc- şi Spoz, 
-rire.:de pămînt: A seama tati 

"+ Singură, România, nu: se. alege, de. cât. cu: ct , 

noaşterea, în drept, a independenţei . sale de fapt, . 

Ar fi fost şi-greii ca, vechile:legătură, de vasa- . 
litate. faţă 'de:Țurcia, să -mai:rămie. în fiinţă, din, 

momentul cînd, pentru aceasta, ar:fi: trebuit;ca: 
ele să treacă, d'asupra, 'celor-Valte State balcanice, 
proclâmate:: independente: oră: quasi-independente. 

Afară .numaii:dacă România +nu sar. fi, prefăcut 

în: d! colonie:a imperiuiui:otoman. stii: ti: 

In schinibul. Independenţei, am. îndurat. atitea, 
neajunsuri, încît: politica 'aceea. care; se, silea-să 
acopere, cu forme, strălucitoare: pagubele noastre: 
reale,:s'a-putut: rezuma : în: această. paradoxală. 

- formulă: <vom- ajunge: împărăţie :Şi vom.:răminej 

cu: judeţul Ilfov? iri ri ti , 
: Cam : aceste: pireză le. „susţineati liberalii sub : 

guvernul: conservator din 1871—1876, cînd „scriau - 

în“-Românul:;.<Ce:isunt: aceste ' deșertăciuni,: pe. 

“ Tîngă; măreaţă. aspiraţiune: d'a păstra: Basarabia ?>, 

Ori-cum Sar: interpretă." “însă, „acest; succes al 

“ dobindi Independenţei, succes netăgăduit; dar. 
  

ătaţ. de la: 1864 azi, cată. 
me iu BE iti ea i Sol la 

ee lia Cea 2
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acum: să, cântări: si: i Infringerile, suierite în acest 

timp ia ae 

Iată-le în rezumat : ir 
' Pierderea Basarabiei; tit e) Ra CE a 

'-Compromilerea chestiunei : Duticriă: i, 

“i Ohestiuneă: îsrăelită, ni inrait ei si m 
" Crearea unei siluaţiună intolea -abile,: prin: înte: 

"meierca—graţie vinei noastre— ai. unci Bulgarii:-mai 
puternice de cit vroia însăşi Europa :să:0 facă. * 
“Ruiginele -Chestiuunel nagionale,; cark:aui desonorat 

aceşti din' urmă şase ană, i: n usb ce iar i 
“Şi să; nu se întîimpine-că nu guvernanţii! ai fost 

maj prejos 'de ; datoria, “lor; ci: împrejurările nu 
ne-aii fost prielnice;:- i: isi pie te 
Din potrivă, rezultătelă aiu': fosti une- ori roula: 

mită -unor. fericite împrejurări mai . “puţin:rele ca; 
acelea; cu cari: se învoise cei“ din canul:guvernului.. 

In chestiunea, evreiască;bună oară, cabinetul Bră-: 
tianu depusese deja în parlament. “proiectul de lege 
pentru! împămîntenirea Evreilor. pe: “categorii şi co-. 
municase “concesiunile':sale :'cabinetelor : „europene... 
A: trebuit; ;energica, împotrivirea, conservatorilor, - 

în: parlament, unde 'guvernul::nu dispunea ds cele 
două treimi necesare revizuirei Constituţiunii,:pen-. 
tru -a, “depărta, încetăţenirea, în mașă,-a, Israeliţilor. 
“In chestiunea Dunării, mihisterul Br ătianu: :COMU- . 

nicase -Baronului Haymerle, prin: notă, oficială, că. 
priineşte şi înființarea comisiei mixte, şi participarea, 
Austriei în această, comisie, şi  președenția perpetuă 
a acestei puteri. «i: tii i 

" Mulțumită Jupiter uriașe pornită de partidul con-
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servator, şi. de ,M. , Kogălniceanu, precum, şi acţi-. 
unei diplomatice a, d-lui Carp,;s'a obiinut.că, ho-. 
tărnirile, „conferinţei din Londra să, rămie în. suspens. . 

Nu. mal, pomenim de Tușinile. Chestiunei Naţio-, 
nale, Ele. „sunt :prea, recente „ŞI: sunt Apă, Antipăriţe 
n; „mintea; tutulor, fi pete etape 

: Cestiunea, parțicipării noastre, la Tăsboiti şi. pier 
derea :Basarabiei, învederează, ;mai; bine ca. toate,. 
lipsa. acelui patriotism capabil de a, jertfi puterea. 
oră, „popularitatea, fie; „Măcar; „pentru a: „împiedica 
desmembrarea, patriei... aere i fa ai 
„Guvernul Brătianu, consimte. să, treacă Dunărea, 

şi. șă intre în: răshoiiă. „De temeiul unei contenţiună . 
pentru trecerea, „Prin, Rominia, a, „armatelor. ruseşti, 
Şi aceasta, după, ce, se învoise, ta „retrocedarea. Ba- 
sarabiei. pi tt Dr ara i teetae, 
Şeful, Statului sirăţiso nevoia. da, :se; “stipula, 

prin tractat, avantajele. ce, „puteam ; pretinde pen- 
- tru cooperarea, armatei, noastre, la, răsboiii, El:în- 
suşi „zice, în, “Memoriile sale, că. Brătianu, a întim- 
pinaţ, că, nu e necesari, „0, aşa. „Serveniie. Iar G A. 

  

zi «garanţie, : zapis, ori, .emanet».,, anca 

ŞI, să se- observe. că se ştia, încă. de atună, « că 
Basarabia... era, . perdută, ;Aceasta,. se: ştia din. co. 

municările făcute. de lordul. „Derby. parlamentului 

englez, la, 18, Iunie, 1877, din; depeșa,.cu, data ,de 

23 Iunie. 1877, a, d-lui; I.. „Bălăceanu, : agentul n08- 

“tru. la, Viena, şi. din declaratiile, „făcute. de. „prinţul 

Gioroiakoff; lui Kogălniceanu, la Ploeşti. et: i 

-..Nu „mai rămăsese, după r&sboii, decît o singuri 

 



  

greşeală de : comis, 'aceeă: de'a la săi ne: 'scâpe” 
compânsâiiinile « ce ni: 58 Jofâraui pentru! Basărabis, 
car€: €râ” “pierdută: cu Ştiinţa şi corsiinfiinintul i iul: 
Ioan: Brătizihu; Şi atastă! greșeală''s'a: coinis. | 

'Ni' se 'ofereă, | pe! “ingă/6' despăgiibire'- de 'războiă” 
ori-cît de mare, Dobrogea, pînă, dincolo * de Silistra! 
şi 'Vărnai! '“iprecună! şi: Vidihul.: “Atit. ni-s6 oferea şi 
e:'probabil că cu: Stăriuiriţă 'am'f.- lobiiitiţ“! şi “niaţ! mulţi: Fire si sh sii bai Rd ateaţ i lirei 

+ Prin: alipirea: acestei părți a! Bulgaiiei/: locuită 
în cea, mai mare parte de Rorihi, dObindeain*o 
provincie transdanubiână € ce' putea fiușori âpărată 
cu pieţele” întărite: din duadrilater * şi 0 micşoiare” 
a însânnităţiy: Statului: “bulgar, cale” eră. iieniti. 
într'o 'zi: a nâ'f' 'vrăjmaş: In“loc: de: aceasta, am: 
contribuit a întemeia o „Bulgarie mare, şi: 4; n& 
creea! dificultăţi eveiituale pă 'Singura, Srâniţă âin 

| spre câre nu avus6sezn pînă; atunce nimic: d& temut! | 
| Pentru: a “căplita însă; ăcele! „ COinipenisăţitini,; “tre-i 
buiea: să! 'se: niărturis6asceă'! că “Basarabia “hu “se 
poate scăpa,! "că : Basarăbia, e 'c6dată; încă 'de' la, - „Livadia; trebuiă;-'în fine, 'ca/-Brătidhu 'să cedeze - 
locul unui altuia, care să! inăugiireze d altă politică 

“şi:să “scâpe! ce'năai! “putei, î scăpat. * a 
“ Intr6 pierderea; puterel şi 'Sfăşiarea;: “teritoriului; 
Brătianu 'n'â! 'stat'lă gândiri, El a păstrat puterea. 
TĂI “bin; 'să'nu ni: se laude o epocă, care; “chiar dacă 'f'ar-fi: păcătuit; prin altele; a fost întunecată, prin jalnicelg' împrejur ări cari ai urmât! „Tăsboiul, Ea trebue :să. poarte -doliul'răpirei Basărabiei, ea. cată să ' îndure. răspunderea pierdere! compârisa-
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tiunilor teriţoriale ce puteam. dobîndi. beste Dunăre, 
şi a ocasiunei: unice.ce ;ni.se oferea:. de- -A,„,ne crea, 
-9. situaţie internaţională; strălucită, ut 
i „Scăparea, unei” atari.. ;ocasiuni, cum, „abia, la -un 
secol sail două, se oferă unui; popor,; pagubă, da- 
torită, Iicomiet de putere ;a.ui.- Brătianu, nu se 
explică-satisfăcător. Prin arguţii trase: din, împre- 
jurările, :momentului.; :Adeyărul:e că Brăţianu,.e 
marele vinovaţ, dar: şi. ţara, îşi are „partea, ei, de răs- 
pundere, RI re DORI ÎN Lia | 

: Intr'o epocă, ;de . -patroistism,. mai. dirj,, mn “Br 
tianu. ar, fi fost,posibil, sati, însuşi Brătianu. -ar 
fi, fost. mai. patriot.:.In . Orice, caz: însă; nu : S'ar 
fi găsit) nimeni ca; să slăyească; pe; omul funest, „care 

De-a, cr eat o situaţiune,de care; -Yeacură întregi, vom 
avea, -a ne. ÎS ie citea u 

   

in tea ate Du 

  

i iz altei abat i 

Ain ces ati a 
SI ii Deea Lu ÎN E tipa 
“Gin, în; mod, -stăruitor, itimp de mai, multe 

decenit. un popor. nu..se. maj, poate. învrednici cu 
nici o izbîndă, Și îndură, numai înfringeri, deși împre. -. 
urarile "i-ai fost prielnice, desluşirea răului trebue 
căutată, în o, cauşă,: morală, mai. generală, „i ar, nu 

iasa pet      

şi. par; a. explica, fie- -care eveniment. în parte, : 
„„IN6ZU cît ng  priveşte,ne credem îndrituită, a pune 

aceste, „resultate fatale, ce,:. de; Ja. „1861; pînă. azi 
ne;a. „fost, „dat să „Consemnăm, în sarcina - unei „um- 
plite siăbiri a: sentimentului. - patriotic;... pi 

„ Această amorţire-a energiei naionae, urmare .
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-poate firească a a.prea: marilor: încordări! din: epoca. 

anterioară, să vădeşte în: toate direcţiunile. :: 

Un caracter străin'se întipăreşte, 'd'o dată, lgis- 

“laţiunei noastre, -câ: și. “tuturor mami estaţiuilor 
vieţii “noastre publice. îi iu i 

- De la; lovituraj de Statia luă VoăăCuza, în 1864, 
se! întreprinde: o operă'de transformar a Statului, 
nepotrivită cu însuşirile noastră 'Tiaţionale.'! i 
""Sfărimareă; parlamentului! Tupe firul: acelei des- 

„ Yoltări normale, care pînă atunci se urmărise rEgu- 
“lat, prin. mijlocirea;: Adunărilor.: naţionale. "Voința, 

“unui singur om, care se' încumetă a schimba: faţa 
„tării,: într”o' clipă, potrivit bunului. săi: plac, ne 
îhzestrează cu 0 'legislaţiune lipsită -de'-orl-ce 'con- 
tact- cu 'lumâa reală. Se: făureşte,' în pripă, “un 
arsenal de legi şi o colecţie de codice; traduse 
servil din legislaţiunile străine. 

Apoi, puţin cite puţin, liberalismul începe să 
jerifească, pe terenul economic, elementele româ- 
neşti celor străine. şi, -pe' terenul : politic,-: „dregă- 

. toriilă Publice! “unor ::elemente ” încă „acesiiiilăte 
cari: rîvriesc 'a- „deveni clasă dirigentă.:- 
"Liberalismul economic, prin” desfințarea bresleldr | 

şi atâtor altor prefaceri 'riesăbuite, : dă : pradă: pe 
negustorul şi meseriaşul romîn elemântului: evreesc. 

In domeniul: politic, umanitarismul' 'sentimental 
care, înt”o' vreme, precumpănea, Îa liberali asupra. 
sentimentului! naţional şi care, într'un” timp, să. 
tradus .prin' manifestaţiuni sgomotoase în favoarea. 
Chiar a Israeliţilor, fosvorizetizii cotropirea,; până.
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şi a claselor :cirmuitoare,.:de „către 'o seamă de 

venetici, romînizaţi, numai. cu, numele. . i, a i 

i "Ţara, noastră, -peste:.care sa..întins:, „atitea ori 

spurna,. „Orientului, s'a, infectat, de: astă: „dată, cu 

„atit mai adânc, 'deşi - a. putin. aparent; de infil- 

-trajiunes, :streină,;;cu. cât,. sub; îmbolâirea, ideilor 

egalitare, se rupsese;: dodată toate, zăgazurile meni- 

„te: a apăra: nu -numai: cetăţenia, ; rominească, dar 

Şi demnităţile: Statului. Şi acestea,s.a întîmplat, toc- 

mal într'o.epocă; ;hotăritoare a desvoltării noastre. 

-i “Toate aceste elemente. .neasimilate, „ca d'alde 

Gaada,, Giani, etc; ete, „cară nică: măcar cu limba 

.romiînească . nu. erau. deprinși de. „mai. mult de 

„0: generaţie, sai alipit, în : mod.. natural, de 

| “partidul care, se înfăţişa :ca : riijmaşul:- Ori. „cărel | 

-traditiuni.: In „partidul: liberal. ele aii ajuns, d, odată, 

a cuceri stratul dirigent. : i e! 

“Unii dar, din principiu, alţi din. instinct de rasă, 

ai. pornit „o luptă. : neinduplecată, menită, a. rupe 

firul desvoltării noastre iștorice.;. - 

„Atunci :s'a :dat, pe faţă: 0 nenorocită pornire « de 

a a batjocori, tot. ce. -era, tradiţiune.;rominească., 

„Urmarea, a: fost că patriotismul. a, început, din 

„ce în se, să. scazi, | înlocuit fiind 'cu declamaţiunea 

„patriotică . liberală... c-ai pa 

Nu e.dar..de mirare: că, în: oerioăul, acesta, să, 

“-mu,ne; fi. fost; dat a. înregistra, 'în afară. de strălu- 

"cirea, titlurilor; şi a: formelor, de asupra, ale.organi- 

zaţiunei noastre, -de cât un şir neîntrerupt de: înfrin- 

seri, mai cu..osebire în politica, din. afară. 

E drept, că, în' epoca aceasta,. se. întemeiază la
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Ă xioi:monarehiă' ereditară: Celice ştiii câte a, îndurat 
“țara din cauzăi remelniciâi! domniilor anterioare, 
au mn pot, preţui! indestul binefacerile stabilităţii Tronu- 

Ă:* Constătăni: actăstai cu 0: atit mal! desăvirșită 
iale cui icit'Singurat cucerire mai 'de: seamă, 
“cu câre: NS putem mîndri, e consfinţirea unui.prin: 
cipiii conservator. Dar $ şi'monarhia ereditară străină, 
e. ultima” isbindă aepocei anterioare:;In acea: :epocă, 
nu iuniât $ Se-proclaină principiul 6râdităţii 'Tronului, 
dară plărhădesă coridiţiunile 'trăiniciei lui. Prin 
“n&incetata repețire a aceleiaşi.revendicări, s'a înfipt 
pînă: în “adîncul” contiinţer năţional6'*ideea, 'mo- 
narhiei! ereditară, îndinte'-chiar d: înscrierea ei în 
“textul: Constituţiniet, -D'aceea:: ideea ::monarhică 
s'a: întărit =pe' cînd. cele-Pâlte: “puteri rale :Statului 

_ Sah slApiţi: —şi 'putereâ; Coroanei s'a :desvoltat, din- 
Colo chiar. de așteptările noăstreiti.:: cat 
“Ştiri că''âlăturăajide această: „Cucerirg: Suătema” 

obisânuiţi a“ n8 lăuqa! piîn: politica: internă, cu: oare 
cari progrese materiale; şi: a..ine “li, “bună-6ară,: 
cu desvoltarea: lucrărilor publice, a armatei, a''şcoa- 
lelor.: Aceste: Brogrese însă: sunt măi mult: efectele 
timpului şi ale: civilizaţiunei. înconjurătoare: . Ase- 

-“anâriâa! “progrese 'Suiit la: 'îndemîna ori:cărui popor, . Cu ele se laudă ţările ce trec''drept;cele:miat ti. 
căloase;; precuni: Grecia, Serbia; Republicile spano-. : americane: Ba: chiai 'acâstea din'urmă: ne tr ec, icu mult “înhinte,;: 'dacăi' 6:-vorba; “de repeziciunea,:. des- voltării- materiale." Cind: Solul" e: 'roditor; cind bogă- țiile sunt. înbelşugats;: 'poporuli:cel: mai mizerabil - poate; cu bani străini; cu: legi străine, cu personal .
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Se 
- 

  

"străin, să-şi însușească, unele. din elementele super- 

Aciale ale civilizaţiunei. iitirtnia Tea saci pari 

”. Pentru: cine îşi; dă; iînsă,;.seamă: că , mășeţia, unsă 
'rase atirnă,. înainte: de:;toate, de. însuşirile, ; şale 

„sufleteşti, :decadenţa, noaștră morală, care, să. vă- 
„deşte prin slăbirea, patriotismului, prin: sporirea, cri- 

minalităţii, prin .:pervertirea,: instituţiunilor,-, prin 
scandalurile: vieţii : noastre;:publice, în care, singurul" 
motor: parea; fi interesul: material, prin, ruşinele * 
din-afară cari ai culminat în. Chestiunea,. Naţională, 
“nu poate 'fi:nici 'compensată, „nic-acoperită .cu 

palaxrele: oficiale; cu cari, pe-la:anume;solemnităţi, 
pe la 'inaugurără de;;poduri, de „drumuri: de „fier, 
ori de alte lucrări publice, se.caută a ni se.lua văzul. 

"Cind priveştă, dar, dintrun:punct de. vedere mai 
înalt, manifestaţiunile; vieţii noastre: publice, .con- 

staţi o stare morală, din care isvorăsc numai de- 
samăgiră, lupte meschine, politicianism desonorant, 

goană după putere şi liberalism. înşelător. 

Acestea sunt resultatele . “unei. epoce, în care: 

- partidul liberal a fost partidul dominant. 

Dar tocmai fiind-că partidul liberal a fost mail 

de aproape asociat evenimentelor acestei epoce, 

se poate afirma: azi, cind âm ajuns, în unele pri- 

vinţe, la ultimul grad de coborire, că liberalismul 

şi-a trăit traiul. 

Nu de la dinsul să poate aştepta ca, să întrupeze 

un noii curent de regenerare, ce cată & fi îndreptat 

"tocmai în contra, superficialităţil şi exceselor lui. - 

“Din potrivă, dacă acest curent se va naşte şi se 

Ya manifesta cu tărie, partidul liberal va. trebui,
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„tinip de un: lung şir de „anl; să 'se Yesemneze a 
juca un rol secundar. tata a, 

"Iar, întru -cât ne: priveşte, dacă. d6. teama, pre 

judecății liberale; partidul: conservatar. se va arăta, 

sfiicios şi va avea. menajamente faţă de liberalism, 

"Vom nierita 'a a împărţi: şinol-osindă, ce începe deja, 

„ă lovi 'liberalismul! în decadență..:; mi-i: 

“Dacă, din 'potrivă; ambiţionăm ceva; mai mult 

“de: cât as: 'a smulge, -rînd:pe .rind, partea. noastră 

de: putere,; sub un regim:că:acel actual; dacă, știm 

să 'pătrundem,:pe . 'asupra alternării; momentane 

a partidelor, caracterul înstrăinat de ţară a întregii 
domnii liberale de1lă 1864-până azi şi: să ne dăm 
-seamă că; :o :nouă: îndrumare, în :sens:.naţional, e 

"neinlăturabilă, atuncăine va fi dat nouă de a într rupa 

acest” noii! curent; de “învieţuire naţională. : 
NEI, TI i 

   



  

” Am 'căutat a 'scoat&“fii Iuiniriă "caracterul :-puţin 
“naţional al! epocei + ce 'se întinde .de:: la 1864: pînă 

azi; şi'am exprimat; nădejdea că se va.ivi o're- 
acţiune naţională, menită, a-ne: dă; iarăşi "vigoarea, 

„ epocel de renaştere din'prirăa jumătate':a, veacului. 
“Prin. ce: caractere: se: va: "putea distinge : acest 

noi: curent naţional? i-- Pa 

:: In' două, cuvinte, prin caractere da dreptul opuse 
epocii: actuale, al cărui: Vrăjnaș el cată, în. mod 
neînlăturabil, Să fie. e i a m, 

. Cari 'sunt dar” cârâcteristicele epocii acte, e ce - 
e pe câle:d'a a ise: încleiă? Saele le ii 

Iată, pe scurt; cîte-vă din-elez- i e 
Mai. întiit, "în materie 'de legislaţiune, "gopierea, 

'servilă--a streinistsţ.  Leacul, : trebue dar, fireşte, 

fai, în reintrarea în tradiţia, - naţională; 

Un al doileă, semn 'carăcteristic este'':Increderea, 

pomăreinită în un anume fel de progrese -legisla- 

tive şi nesocotirea'. forţelor” “morale cară -alcătuesc 

substanţa :0ii-cărul - “progres. . “De: aci. urmează. că
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- trebue să dăm toată însemnătatea cestiunilor alin: 
gătoare de şcoală şi biserică, şi. acelora cari ai 
menirea de a întări acele forţe morale. 

Al treilea: Un individualism extrem, conse- 
cinţă a liberalismului economic, care a pulveri- 
zat toate forţele închiegate ale ţării, a asigurat 
o victorie uşoară elementelor streine şi, ca, con- 

"secinţă, a îndreptăţit amestecul Statului pretutin- 
deni ind ji; sericii) public; răimîneă, meimplinit, 

“din cauza slăbiciunei” isvorite din excesele libera: 
lismului. Dr cpt urmare, se cade să așteptăm, de la 

„;principiul, asociaţiunei şi. dela, organisarea 
elementelor „Naţionale,: întărirea, clasă mijlocii. 7 omâ- 
neşt şi; putinţa, pentru: diusa,: „de;g. arsjine, dupia 
„Cu ;coneurenţa,: streină.;: istorisite trei epitet 
„JAlt. semn garacteristic: Lupta. de, lase, rănită 

“mai ales, de:;elementele, declasate,., cari. aii. precum- 
pănit în epoca, liberală, lupta, aţâţată . de, „clasele 

ii streine, din-prașe, cari :nu Simt. Neyoia „unei,,mai 
strinse apropieri- între ţăran şi proprietarul, rural. 
În consecință, se cade ca în cestiunea ţărănească să 
ne.silim:a apropia :pe. „Proprielar., dle șătean. şi. să 
intim la eliminarea intermediarilor. cari î 
desbină şi asupresc „De făvan..; Printre „aceşti, inter. 
mediană, în; primul: rînd.:vine; arendaşul,. care 

“ constitue un; element "parazit+şi, inutil. „EL.;e-pă- 
gubitor: i tăranului; întru- cât „dea dinsul: porneşte, 
mai. ales,: 'îngreunarea, “tocmelilor..agricole, şi e pri- 
mejdios.. pentru propriețar,; întru-cât îi, » înlesneşte 
putinţa, da. nu-și. îndeplini , funcțiunea, socială e- 
gată. de. proprietate. ÎInoal. douilea,. rind, vine că-
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măitaral, de la sate, care e una din cele maj de 
căpetenie cause de; sărăcie a „populaţiunei rurale. 

Un ultim semn. distinctiv ne pare a fi acesta: 

Crearea, unui întins aparat administrativ care, prin 

latitudinea arbitrarului, a întemeiat, predomnirea, 
unor elemente improductive asupra, păturilor mun- 
citoare, Acest arbitrar administrativ a contrihuit 
a, face, într'o ţară fâgricolă că ăi noâstră, traiul la, 
țară nesuferit şi a nimicit, prin ingerinţele elec- 
torale, influenţa, politică a a claselor curat romîneștă 
de la: sate, cari: azi alcătuesc: partea cea mai:puţin 
independentă, şi+dar, cea; maj: puţin influentă, din. 
colegiile::noastre + electorale. + Drept :ArmaTre,, S0CO-- 
tim; nemerit: ca, prin garanţii: „de. contencios 

administrativ; “să punem. capăt puteri: discrețio- 

nare: a Funcţionarilor. DUblică, a-i a ta 

„Am. schiţat, aci, în mod sumar,:numat- citeva 
semne cari alcătueso fisionomia epocii noastre: Şi: 

am indicat .cite-va-desiderate, menite a. „lecui unele 

din-relelg. de cari :suferim. i ie ta cae er 

2 I-miă propun: a- reveni. în mod ma desvoltgi a 

supra! fe-căruia din: aceste : puncte; în în parte.; 
e iai 

  

pe e 

 



    

petru ri 
ID a di 

  

ze îti ir gli apt fu 

  

Di atei cata Mu i iii ACR 

pir „TRADIȚIA NAȚIORALĂ 
ae a iii , 

  

ea Hi 

    m ta îi” E 

1 Desideratul, .petcare “l-am formulat,” cu „privire 

a caracterul mată: naţional: ce: se cade a 'se: întipări 

vieţei noastre” publice, poâte '8â:.pară 'unora numai 

9: 'plâtonicănăzăință:- Elrar fi totuşi menita avea 

urmări pozitive, „dacă, unul” din partidele. noastre 

politice sar. face stegarul'acestei idej,: ast-fel în 

„cât ea'să'davie- însăși linia !de. despărțire” « dinire 

Partidele poastrea iii gatiti ai, INC a 

2 Dacă, bună-oară, partidul: conservâtor,; al cărui 

xost este d'a fi credincios idsii:desvoltărei: istorice, 

Sar! pătrunde: adînc 'de. această: a; lui. chemare și 

S'ar înfăţişa ca protivnic natural âl celui-Palt partid, 

menit a fi mai ales iniţiatorul inovaţiunilor expe- 

rimentate pe. aiurea, am avea, şio mai naţională 

îndrumare a vieţei publice şi o mai tdetoare dis 

tincţiune a partidelor. 

E neîndoelnic că, azi, deosebirea de iberală şi 

conservatori e, la noi, întru cât-va artificială. Ra- 

ţională, într'o ţară care s'a bucurat de o desvol- 
tare istorică, ca aceea a Angliei, firească şi de 

- obşte înţeleasă, acolo unde fie-care din cele două 

imi 
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firme întrupează : aspiraţiunile „seculare. ale : unor 

clase ce, la :adăpostul : acelor: firme, s'aii: închegat, 

ea. e; la -noi, adesea: turbure; şi nepătrunsă,.. în 
miezul €i,;de: masele profunde ale: ţărei. Pentru . 

acestea, :cinstea.: ori .capacitatea,; mai: mult, de cit: 

principiile : deosebesc: :partidele noastre. .., ,;..:. 

- Nu urmează; negreşit,; d'aci, „ca să ;sfărimăm 

calapodul partidelor. actuale, „cari, de, bine. de răi, 

ai ajuns'a, constitui o.forţă;. Dar cultivarea însu- 

şirilor proprii ale poporului.:nostru, de „către unii, 

ca; şi favorizarea : -inovaţiunilor .streine,, de, către 

alţii,: poti. adăoga,:o:.notă + „caracteristică, fie- căruia 

din cele :două 'partide...:.:: i die ca 

-: Această 'părsre „va, fi:: mai. clar. desluşită prin 

pilda, -ce. i:ne-oi-. înfăţişează: o altă: ţară, şi anume 

"Rusia, mai apropiată: de,:noi, în -toate „privinţele,- 

de cit Anglia, . de'a], cărui: clasic, parlamentarisha 

ne iinspirăm:prea:exclusiv:: : stie vicii 

- :Numeroase.:sunt: asemănările dintro Ruși şi noi, 

cu toate duşminiile ce: ne-ai despărţit. Aruncaţi: 

şi unii şi alţii: spre. hotarele: Orientului, pe-un te- 

Ten şes, pe care :se.desvolti.-o viaţă agricolă încă 

primitivă, ne. aflăm: apropiaţi prin identitatea .re- 

ligiuneă. ca. şi: prin: înrudirea: ce. răsare din isca 

nătatea. elementelor. slave, furişate în, limbă, i 

biserică, în instituţii, de. Slovacit de peste Dunare, 

în' secolul dl XIV iti 

“Dar, mal cu: osebire, imprejurărilă- istorice. cari 

at turburat această.parte a Orientului, ne- au creat 

în. prezent, şi. unora, şi: altora, o situaţie identică 

faţă de înriurirea ideilor occidentale. 

ti
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“De unde; după năvălirea:  Barharilor, popoarele. 
"dili spre! miază-noapte'ale: 'Europei, i se pat; folosi - 
_de' un:răgăz:+de două-spre-zece.-:secole.. ca:: să:se 
constituiască' i':să închiege inistituţiuni şi :clase 

- istorice,! "Rusia. ca, şi“ “Ţările. române., sunt. mereii 
bătute de talazurile - invăziunilor; ! «Aceste. jalnice 
împrejurări se prelungesc, : pînă: într'o0. vreme apro- 
.piătă “de zilele inoastre;l:cînd. deja: ţările :apusene 
Sunt; :constitiiită: în forma lor modernă, plămiidită, 
d6'0: civilizaţie: "deja, înaintată. : Tie me, 
” Atunci ciocnirea te::d'odatiu:sa. ivit; între : ere-: 
diniţela ' isvorite' din. starea: haotică, de: la+noi. şi 

“ideile preadomnitoare în lumea: occidentală, 'a:tur-. 
burat adînc: 'desvoltarea! noastră.-Pe cit de. puter- 
nică''a':fost înrîurirea năvălirilor 'cari.:ne-aiă. jinut,; 
timp' 'd6'atitba: secole": despărțiți de: Occidentul 
cult,: pe! atât: de: covirşitoare: a,: fost, .:lâ,.:noi ca şi: 
la Ruși, influenţa ce trebuia neapăratr:să::0 -.aibă: 
contachul "nemijlocit :dintre: cultura: noastră, :orien- 
tală. şi: 'Civilisaţia; apuseană: iti te 
” In''toate ţările cari au: trecut: prin 'aceleași îm- 

prejurără. istorica ca'şi noi; posiţiunea pe care ai 
luat'o': partidele politice. “faţă, ':de' influenţa, occiden- 
tală -asupră, “țărilor primitive” 'constitue + :esenţiala 
deosebire: de şcoalâ''dintre acestei: “partide, rii, 
“Unele părtide :aă -crezuţ: ică!'servesc câusa; 'DEO- 

gresului . însuşindu- -ŞI, fără, măsură, iinovăţiunile 
din apus;. altele, pricepînd .că o -rasă nu-și poate căpăta toată expansiunea dacă: e abătută din.tra- 

diţia naţiohală;: s'au arătat; may sfiicioase faţă de corentul de occidentalizare. ! ..: :. Pip ir
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“Aceste «două. tendinţe, se pot. adăposti. sub fir 
rele de. liberal; şi: conservător., Ele „însă, să trag, 
în zealitate, din caracterul mat. mult, saii maj puţin 
naţional. ce-l. dezveleşte. fie-care, partid... . ta 
-- Unul:'din oamenii cari, ai. Sirăbătut mai, adine 

„în inima :poporului rus, d. de Vogt6, a arătaţ, cit 
pentru vecinii noştri, efectele acelei, ciocniri dintre 
cele două, .civilisaţii. şi... deșluşiţ, drept, armare, 
acest. ciudat fenomen: de deosebire a conştiinţii na- 
ţionale, hărţuită, cînd -într”o parte_de ascendentul 
culturii occidentale, cînd într'alta, de misterioasele - 
aspiraţiuni ale Tasei, e ci n iat 

; „Mal iotii, scrie 'el, Suveranul şi o clasă putini nume- 
roasă se lepădară de: viaţa . orientală, şi. se făcură Euro- 
penl prin idei, prin politică, prin limbă şi prin îmbrăcă- 
minte. Puțin cite puţin, clasa. înaltă urmă această impul- 
siune. Dar masele profunde ale naţiunii. rămaseră potriv- 
nice, nemişcate, cu fața 'vecinic întoarsă spre răsărit ca şi bisericele lors." +: i 2 cină mi «În cursul acestur period să zări acest; spectacol unic : o mică clasă dirigenta,'- streină 'prin moravuri, : prin idex 
şi mal, ales prin, limbă; de norodul ce -vicțuia ;sub dinsa., » Această clasă își primea toată hrana, intelectuală, orală şi. politică, pria importaţiune, rind pe rind din Germania, 
din-Anglia,' ori din Frania, 'tot-d'a-una însă din afară... 
Se ivirii, negreşit; excepţiuny, 'scurte' incercăry de politică 
naţională, dar regula: era. nesozotirea ţării şi expatriarea 
intelectuală, >... tt aie 

„;: «La umbra „acestor răsaduri exotice, poporul se desvolta 
potrivit legilor tainice ale naturei sale orientale». Aa 

„. Naşte :âcum: întrebarea:.. ce aspiraţiuni , se,.pot 
naşte! din '0:atare. stare de lucruri? Oare aceste 
„aspiraţiuni pot; fi ele, de: pildă; năzuinţa clașelor 

* . N 
3
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aristocratice de a' păstra,” ica în Anglia, privile- 

'giile:lor străvechi, oii rîvha legitimă după putere a 
claselor populare, pregătite la'viâţa publică. prin fo- 

losinţa, seculară a unui: regim de self-governement? 

Negreșit, * nu. D' "aceea, noţiunea; dei: liberal şi 
cohservâtori fi “are în Rusia, că/!şi "la; no), ca, şi 

în! ţările! ce ăi: avut ca 'poporil: nostru'0 desvol- 

tare! “anormală, un! "înţeles: “atât “de . limpede. Pe 
cit de: clară! e distincţia: năţional'- şi: „occidental 
pe: atit de, văz! e: deosebirea: de: tideral şi “CON- 

- Servâtor.: me Bata bien ini 
- In Rusia, fără nică o silinţă.: da reia; ':dis- 

tinoţiuni—cani, nu : sunt, „indispensapile.., din „cauza, 
lipsei de adevărate :partide politice= - —se „desveleşte 
9' "deosebire ireală,! ce-răsuflă în: politieă, :şi mai 
aleș" în toată : terta, rusească * „aceea, dintre 
şcoală, oceidentală - şi! cea. "Dăţionălă.:* ării i 

- Această deosebire riisare în: “moa! fireste, și Spon- 
taneii: din. împrejurări: naturale, :iar..nu., “din. chinul 
la'care'se' supun partidele: noastre; pentru: a adapta 
distincţiuni artificiale, cari satisfac! numai. „aplecarea 
noâgtrit” spre imitaţiuhea” Streinătăţei, “ , 
„De observat este, în, treacăt, căi în "usi dorii 

niile, cele :mai.: “banale, „aj, fost, "afară „de rare;-ex- 
cepţiuni, acelea ale 'Țarilor.- "cari, : :sămuind.. Rusia, 

-cu ţările occidentale, - ai copiat servil. “instituţiu- 
“xiile din apuşul. “Biiropet.” “Din: “DOtrivă,, “Împărații 
cei mâi glorioşi aii fost, în „genera, acel” ce ai ri 

dci apăr Eăte indeplini flu iale, ginalăi, iso îi nică e produce o::civilizaţie. ori 
Sa e e geniului raţional. 
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"Am, stăruit asupra pildei : ce ne-o, dati Yecinii 
„Moştri, numai pentru a ne desluşi mai bine cugetul. 

Negreșit, însă, că nu ne trece priu .minte. de a 
xecomanda;. imitajţiunea, Rusiei, drept; reacțiune în 
contra. maimuţăzireă, Angliei ori a „Belgiei, e 

„+. Priveliştea “Rusiei, ne poate, «cel-:mult, deschide 
un orizont. Atât; Și; nimic. mai: mult. ip în 

„Exemplul - „vecinilor; noştri , me. „poate Dumai în- 
derana aculege,. din, avutul nostru. naţional, unele 
slemente menite a întipări un caracter mai.romi- 
nesc. vieţei, noastre. Publice. Ideile ce am. enunțat, 
mal sus, icăpătind -şi „un; Teprezințant; . Autorizat, 
întrunul:-din; partidele , noastre, Și. anume: în. par- 
tidul conservator; care var „înfățișa, ga; apoștolul 
ideiei- naţionale ;se:va,; ;adăoga -tot-o-dată, un. ac- 
cent mai adînc distinoiunilor. noastre de, par tia, 
Nu poate însă nici întrțun caz fi vorba, de a împinge 
aceste:idet'.pină. acolo,-în, cit; ele să capete ,pute- 
rea unui ferment “care, să dizolve. Organizația, .ac- 
tuală: a: partidelor; noastre.: 

ma par fut MN uită 

Pia Ti [o , E Pap. îi cra Pia [iri 

  

„In opera de. naţionalizare după; care, zâvnim, 
partidul, „conservator are, Areşte, o deosebit do 
însemnată chemare, sariti: tii pe 

„“Unul,din cei mai ilaştri sef. „ai par tidulul î nos: 
ru, M. Kostaki Epureanu, punea, cu drept :cu- 

vînt; în. : fruntea; programului :-său din :1680; a- 

ceste:':cuvinte : ;«Conservatismul . înseroneazăi, că 

abstracţiunilor umanitare: să opui ideea, naţiona: 

Jităţel: românești».
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“în naționalism culminează, Şi - pentru: noi, ideia, 

conservatoate. it i ae si 
"Pentru :ce ?'! * AI ti me 

- Coiisârvătisrhul' întrupează : 0! coricepţiuno” atat 

do înaltă a ideci de patrie!. în“cât;:în :-urmărirea 
idealului” săi naţional; el mergo:până la, jertfe la 
cari nu pot cornisimţi-/partide: însuflejite: mat. ales 
de 'uh “ideal 'de rumanitarism!:'âbstract ; ori ..pă- 
trunse! de ' dorul! da asigura, : în primul: rînd, bu 

nul trai: măterial. ai re lit at oi 
“i “Cateva exemple lvor 'lirisina: icestiunea:: 7: - 
“i “riGirdj 'de' pildă, vroim! ca,i:în! sistemul electoral - 
să pr&dominească . elementele. cele::mai! culte, jert- 
fim: fără: îndoială 'Gare-cari. dreptur politice, însă - 
idealul de! care sintem: “călăuziţi ne''arată această. 

jertfă: ca necesară, "pentru! ică, -Qupă credinţa 

noastră, numai: prin direcţiurea politică, încredin- 

ţată : celor 'mai” “destoinică se':pot indeplini telurile 
transcendânte 'ale unui popor: fit ir 

Cînd cerem sacrificii. tot :mai mari: pentru "în- 
văţămîntul. superior chiar “de la, cei ce nu se fo- 
losesc de dînsul, tributul acesta, poate să pară. 
nedrept dintrun punct 'de vedere d egalitarism. 

„îngust. “Pentru noi: însă :săâcrificiul: devine legitim, 
prin aceea, că înalta, cultură e -menită. să închege - 
cît mai! puternic: şi cit mai! sus.: conştiinţa, „naţio- 
nală, i: ai it | 

: Ast-f6l dar : stzălugirea n6ariului estet: “ţinta 
ideală. spre: care tind; : în! “primul - rînd, :'silinţele 
noastre, şi căreia sintem gata,: 'ai face! „jertfe; "ce: 

ED Ia Fit se 

DZ 

  

« Da „! . e .- eta
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nu'şi; pot :permiţe,. alto „partide; fără „a șI, irenega 
principiile. psi ADI ei | Si pina 
„Această, idee. înaltă :de,- majionaliţate,, -ne, insu- 

fetea,, cînd -altă-dată, rezumam, prin, Epoca, «poli 
„tica, conservatoare în jarmătoarea,. formulă: o 
«Partidul, conservator. „urmăreşte ; cea, „ana, măre 
destoltare a rasei. şi, entru,, atingerea, „acesta, ideal, 
crede.'că,, mau: trebue . să, :8ei împiedice: „deosebirile -, „le: 
gitime pe cariimunca şi: cultura, . le;produc. În $0-, 
cietate. „In. fine, partidul: conservator .creda: că, De. 
tru iurmărirea,;: acestei. ținte, . Statul „brebne să, se. 
desvolie treptat şi potrivil, :fireă şi tradiţiunilor : sale 
naționale; Pt Ut Pt pi uetie ra 
„Din: această, doctrină. „naționalistă,  isvorăse. 0 

sură, de, consecinţei-;; ss: + cati ua Fo 3 ri 
-D'aci. să-trage . 0 :anume, «politicii. economică, ; 
a aci nevoia, d'a,- apăra „populațiunea,, românească 
în: „contra. „copleşirei ei, decătre elemeritul evreesc., 
+; Tot! din: aceste . idei ;trebue să; se „inspira direc. 

ţiunea ce cată a se da învăţămintului,,; nostru, 
public... Şcoalele „noastre, trebue ;să,... fie . nu, „numai 
centruri - de cultură cissi deyie tot-odaţă focare 

de patriotism. ie ici, ET 
i Săicade; încă, „ca. instrucțiunea, universitară. „Şi 

înstituțiunile; ae înaltă, cultură să, capete. desvol: 
tarea. cuvenită .:pentru,;-a j da. toată; „strălucirea, 
posibili, geniului noștru, naţional şi, să întipărească 
civilisaţiunei:, noastre. caracterul să original. „... 

; Partea; acaașta, naționalistă, a. aspiraţiunilor, ce, 

ne însufleţesc, constitue ; „elementul, idealist al po- 

liticei noasire. - 

  

   



“De sigur; satisfacersă bunului traiti : individual 
trebue să îngrijească, partidele noastre. Di aaa 

„Conservatorii 'aii” dovedit: la putere dorul -lor 
de:a; îmbunătăţi Starea materială a tuturor claselor 
societăţei.': Activitatea; noăstră, la guvern: 'a cea, 
mai bună chezăşie în această privinţă, Sub con- 
servători,  s'aă 'dât părithturi, sătenilor; s'a: îm- 
bunătăţit-posiţiunea; . slujbaşilor - Statului, s'a fă= 
cut legea pensiunilor" civile 'şi militare, s'ai..re- 
dus unele! dări, -S'att sporit“ lefurile. învăţătorilor 
și s'a asigurat existenţa. 'sârvitorilor” Bisericel, -. + 
Minunata noăstră, activitate  legislativii a dove- 

dit cu prisos grija “partidului conservator:: de-a 
„ îmbunătăţi trâiul îii'toâte treptele societăţii noastre. 
„Dar această preocupare nu trebui să fie exclusivă. 
Ar fi înttistător ca: numât' Qin satisfăceregji! inte- reselor 'să 'şi capete Gamenii noștri: politici :suc- cesel6' lor'şi: ta; într'0: suziralicitare::de- concesiuni 
făciite diferitelor interese 'să; se'rezume rivalitatea dinire partidei iii ha i ps ari 
“D'asupra, acestor nevoi străluceşte un'ideal pînă la căre să“poătă ridica -cubetul” inot “naţiuni. ti- nere, care încă, aspiră să săvirşească .lucruri mari. - Poporul” nostru” rinii6stă întru:atât; stăpînit -de.. grija escluisivă ai 'intâiâselor: materiale, cara: duce fătăl la Imediocritate! şi 'Vulgărităte; 'în -cît să mu “Și mia poată.“ dă Seâmă/''că''maâii:arg -un . rol. de: jucat; „În lunie. “EI Vă şti” dar'Să':îmbrăţişeză "cu căldură 'pe acel “06: desvelesc. idealul măreț după, care îi e îngăduit. să rivneases.-.-» teii ai 

PP cp.
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Ori. -ce. a .organisina. politie iu a elemmenie: 
substratul sentimentelor, care. sonstitug. „însăşi e 
senţa lui;. peste; acesta, se superpune;: cel: alt. ele- 

ment, pe care îl alcătuesc formele : de- -asupră, ale 

| _Organizaţiuneă politice. .;:- a, 
Din. această. distincţie ; răsare, 0, “fundazmentală 

deosebire între. liberali, şi no. 
- Pentru noi, acele „sentimente, cari, alcătuese | Du- 

terea de viaţă. a unei, „Raţiu, sunt. factorul de 

căpetenie. “ 
„Pentru liberală, cel-Valt, element, acela al forme- 

lor politice, prin, mijlocirea, cărora cel, mult îşi Ina- 
nifeștă, un popor, însuşirile sale firești, are 0, în- 

_semnătate covirşitoare. ue 

„..Liberalil: socotesc, pună: oară, ca "egirl. paria: 

mentar e un sistem, automatic, . care. prin el, în- 

suşi dă, resultate, Noi. credem, din. potrivă, că, for- 

tele . morale cată să fie, motorul acestui mecanism. 

-,.D'aceea, pentru ; no), sentimentul patriotic, cre-
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dinţa, religioasă, calităţile morale, virțuțile de rasă, 
sunt lucrul de căpetenie. 
De la gradul de energie a acestor însuşiri atir- 

nă. măreţia unui popor. Minunatele calităţi de rasă 
ale Anglo- Saxonilor, mîndria lor naţională, morala, 
lor ridicată, sinceritatea, credințelor lor religioase, 
dragostea, lor_de legalitate, „Străbat, d'o potrivă, 

x Prin institiaţiunile ! aristocratice! ale :monărhiei ien- 
„gleze ca şi prin constituția, democratică a Repu- 
blicei Statelor-Unite. 

Din potrivă, o constituţie înaintată oră înapoia- 
tă, nu dovedeşte, prin sine, neapărat mare lucru. 

„Constituţia“ înăintată ! a “Statelor: Unite dă -roade 
| "adraită pile) tar "constituţiunile. 'iepublicane: şi de: 
nocrâtice' ăle! Statelor sud. ericane: nu: „produe 
de' cit ibicălogii e îti, miti Leno cup ca 
, „Multă vreme Sa crezut; ăiinstătuțăiniu; unui 
popor: at oi 'înriurir& 'notăritoărei! 'asupra'sentimen-' 
tului poporului aceluiă: - “Azi, sel susține; mat icu 

| temeiii;- că tocmai dăitrăiuil-o adevărat, Şi că: sen- 
tiinentel6; may: ales; au: înrîtrire asupra instituţi- 
unilor. ! pitt aer 

" Şcoală, psichologicăi iod ă 'scogi la: lumină 
acest; adevar că, “în: dosul: “institaiţiinilor, artelor, 
credințelor! şi “prefaderilor: politica, i'zac 'ideile,- ca: vacterul, năzuinţele morale: al6' fie:cărui popor, cari singure” cîrniesc formel6' văzute ale! civilizaţiuneă şi croese „ohirea: fie: cărui: nări i zu 

fost. la not sticole epoci în“ cargi “partidul: liberală , ominant cânstatăm acest semn
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"dinstinctiv, al. acelei, epoce, :. încrederea nemărginiti . - „în un anume fel de; progrese, Jegislatiye; şi. neso; cotirea,. forțelor morale, cari „alcătuesc, Substanța 
ori-cărul.: progres, „Ca. urmare, a iacește „constatări şi spre.;curmarea, acestui irăii,. ziceam. ăi, se; cade, întru. cât..ne; priveşte, să. dăm, toată însemnăţatea Cestiunilor atingătoare „de şcoală! şi 1.biserică, „cară 
«ii menirea. de,a, întări. acele; forte morale. : mi 
i: Privite.. erurile;., din . aceșt. punct „de „vedere, Şooala, care, cată;..să!, deyie ;preocupaţia - noastrii de :cipetenie,,,.ţrebue, să tințească;.a da, o; educa. 
jiune complect, care. să, ridice. niyelul “moral, al 
țării, iar;nu, numai o, ânstrzigțiune „care -, n'are, azi 
nici. o înrîurire morală, întru ; Gîtuprin, „dezvoltarea 
exclusivă.a minţii, înarmează. mai puternic fiinţele 
cinştite , ca, şi celei, perverţite,.fie pentru. a. -face 
binele, fie. pentru: a:săvirşi mai ;cu,iseușinţă, ritul. 
"Şcoala, „trebue să.;deao „educaţiune;complectiă, 
care .să-cuprindă, de; o.potzivă; desvoltarea: morală; 
“fizică, şii:intelectuală. Cit pentru .cultura, morală, 
ea :trebue. sprijinit:-şi; prin acţiunea'fecundă a Bi- 
sericil: 2 ti care DT i re 
is; Diii: nenorocire, trebue: si :recunoaştem că bise. 
zica ;noastră, preocupată numaj-de. formalismul :ex- 
terior, îndepărtează 'mai;mult.de cit atrage pe ere- 
dincicşi-prininişte practice, în: dosul cărora, masa, 
enormă-a. semiculţilor nu: poatâ pătrunde esenţa 
religiunei,:: si sorta: ma ate atita cate 
„Iar: clerul. nostra,: inărginindu'șă rolul. numal:'la 

săvirşirea:-slujbelor bisericeşti, nu'și îndeplineşte, 
” Pia | e 

. , 

, 

r
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pri “predică! şi piriii” iioţiunea socială de; toate zi- 

Isle,” maisiunca, sa moralizătoare. “ E 

“Şeoală, ds: asemenea,” neglijind caltivârea, cali- 

tăţilor! imorale, a însuşirilor; sufleteşti și în deosebi 

a sântimentului: "patriotic: pare exculsiv îngrijată 

a înzestra, cu "diplome" cît mai: mulţă absolvenţi Şi 

â"'spori: ast-fel *numărul declăsaţilor.!” n 

> Acest sistem şcolar a'dat pretutindeni” fa aliment. 

Şi trebuie 'să 16: convinge 'căii'în aşa condițiuni, 

şcoala facs:mâi niult: răi: de“citibine.i-i? -i-” 

“Dacă: şeoalel6 'engleze 'Gai: rezultate. 'pe: cari le 

învidiază, az „6ele “ial! multe':State continentale; 

causa -e 'că în Anglia nu se încasarimează tinerimea. 

ca; “de: pildă, "prin: Franţa, orirpe :la'noi, în inter- 

mate; “urbane, adevărâte'! puşcării,:: “unde -“şcolarii, 

blestemnîndu: si soarta, își: “chinuese memoria, îşi 

ruiniează sănătatea şi'și înstireinează spontaneitatea 

de câracter,':spre:ajicuceri “nişte diplome: cu cari, 

fară; milă, vor” smulge: de la alţii slujbele Statului. 

--:Ioîntătoarele 'căsuţe Gâli,înrAnglia, ţin loc de 
licee, :răspindite''în: grădinii-cu: înfăţişare” 'seducă- 

toare, la ţară, pe marginea unei gîrle, sunt; ade- 

vărate :focare''de':viaţă morală. Acolo, în mijlocul 
„ traiului: de'' familie!  într'o: atmosferă. ce îmbărbă: 

tează;într'un. inediii: rural: unde -aăolesesntul nu 

„contractează; ura îndeletnicirilor :câmpâneşti.. ca în 
țara, -noastră; 'ceminamente agricolă»; se formează. 

generaiuni. viguroase, sănătoase la inimă; şi la. 
trup, .menite a, îritâmeia,:prin.-muncă, nu.prin..pa- 
rasitism, mărirea Angliei, .pe. terenul agricol, ÎN 
dustrial ori comercial.



"Un distins publicist; francez, d: Demolins, cons- 
tatind superioritatea. “Angliei: asupra Franţei, 'des- 

luşeşte 'întiietatea.: căpătată de poporul englez prin 

aceea, :că opinia:publică “din Marea-Britanie are 

mai puţini» consideraţie: pentru funcţionăr;-politi- 

cian ori: rentier, de cît pentru agricultor, industriaş 

oră comerciant şi: că: şcoala, engleză, însufleţită de 

aceleaşi sentimente, ştie să pregătească, prin :0 

viril educaţiune, generaţiunile tinere:!.pentru' ca- 
rierele productive!::i* ea eee 

- Fără a intra“aci” în: amănunte privitoare la di- 

recţiunea, ce'cată -a, se' da; invăţămintului „nostru; 

- să revenim la:siubiectul care ne preocupă. i -»! 

Prin şcoală şi prin biserică, .prin o; sănătoasă 

ndrumare” a educaţiunei 'riaţionăle, mai. curînd, de 

de. cât prin-panaceut politicianilor liberali, prin în- 

_tărirea, forțelor: morale" mai :sigur- de: cît prin cul- 

tivarea foimelor politice superficiale, „vom. ajunge 

„a ne ridica la o stare de civilizaţie: după care 

VÎVNINA: ie ta b 

Ca a 

    

a Dau E eat 

: “Inchiegarea şi :sănătoasa'cirmuire..a : aspiraţiu- 

nilor unui neam .sunt operă mai anevoioasă de 

căt votarea; uriel-legi,: mai ales: cînd legea, se țra- 

duce 'd'a dreptul .din-legiuirile străine. --: i 

* Spiritele: superficiale a -dar.-0 firească . aple- 

_câre. cătr& un. soiii: de :legiferare. în; deşert... -. i 

Liberalii, a căror caracteristică, intelectuală şi 

„a căror afinitate de închiegare între dinșii este 

ti : E Id DE Ie mate 

pe a eee pa ea 3 Pa 

“i iii RERR i ui it ua
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un.fel. ds! superficialitate;,sgomotoasă, , Şi-aii făcut 

la, nok;. şi-mai.ales în: trecut,.:0. „specialitate din 

specularea unui, anume;;fel .de. panaceit legislativ. 

Multă -vreme-.uri popor .se;lasă a, fi înşelat. de. 

retatele;;liberalismului.:: D'aceea,: şi-un, eminent pu- 

„blicisti germani a;semuit, liberalismul: cu. starea, de 

copilărie; iar; conservatismul cu epoca,;de. maturi- 

tatea unul;neam:: se i uta po 

:Insty:dupi experienţe, îndelungate; şi; repeţite 

“desilusiuni; vine o vreme când.ori-ce, popor. cu 

scaur la minte ;îșă: da :seamă: că e :victima, : unei . 

mistificări!: şi. că-îl:mint: acei ce; se laudă, că; ai. 

"reţetă pentru-a;. preface, într'o. clipă, O: ară. „bar- 

Bară :în 10 ţară: civilizată: site fe tra tu! 

= Atuneb apare, ! în. ochii tuturor; „şarlatanişmul 

„liberal. Din acel: monient!:începe..epoea,i-de deca- 

_denţă a; liberalismului, .care!se trudeşte totuşi -a 

suplini, :prin neadevăr,;.superficialitatea, şi ;insufi- 

ciența doctrinei. i; n pipi te rii i 

Ast-fel, din superficialitate, care e la obirşie, 
"se naşte, fatal, în cele din urmă, «minciuna li- 

berală>. In jurul acestei minciuni se întemeiază 

o şcoală. Cind fraza, liberală nu mai are credit, 

specularea minciunilor, şi--propaganda, demagogică 

se silese.a: mai stăpîni: clientela, rar: isi i nt 4 
i 

„ „„"Seoala, liberală; trece 'ast-fel.de:.la,; superficiali: 

tate, care e.caracteristica .sa;intelectuală, la min- 
ciună, care “alcătueşte miezul doctrinei, şi: de- la 
minciună; a: şarlatanisim,: care e.;-unealta.! sade 

propagandă. sii iii eee e i but 
Li „ile 

   
  

pa 
taci
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„Acest şarlatânism desvoltă; şi -perfecţionează,. o 
întreagă artă 'de: a.:se:juca”cu cuvintele;! de:ă a- 

meţi lumea cu':forme: deşerte, de-a-orbi norodul 
cu texte de legi; cari 'n'ati:alt reazăm. de cît hiîrtia, 
pe cari 'sunt aşternute, întrun. cuvînt, de'a: spe- 

cula, în: toate "felurile: instinctele! Şh. patimile 'mul- 

timei. i Petar i ri 

"Cu asemenea apucături:şe; “i întemeiază ': un re 

gim,':pe! care! minunat Pa: zugrăvit “Eminescu, “în 

cîte-va cuvinte: <Un regim, unde, merit, ştiinţă, . 

» caracter, :patriotisni, «nu 'sunt: nimic, iar :arta, de 
a, înșela, masele e tot; un regim unde falşele cărţi 

de''alegător, escamotarea, lor din urmele electorăle, 

pehlivăniile de bursă şi politică joacă rolul de căpe: 

tenie pentru' înaintarea oamenilor.» iii: 

| 2 Şcoala” “liberală: n'a '-putut,- cu aşa porniră, să 

atragă,: vre-o "dată, de :partea, ei -o. singură «inteli- | 

genţă de elită; Neîndoelnic, partidul. liberal e. osindit 

a'fi un: partid. 'de:agenţă: electorali.-::; -. . .:i. | 

__*“Cu:prilejul recentei aniversări. de 50-de ani a 

ui 11; Iunie, -sa.“vorbit mult de : Revoluţia. de, la, 

48...Ih :acea,'imişcare,- câre:.aminteşte : primele lor 

isprăvi; Roşii :şi:aii dat, din capul locului, pe faţă, 

toate apucăturile: de politiciană de rînd, cari îi de: 

osibesc, de.partidul moderat, reprezintat de Heliade. 

“Acesta :munceşte,: p6- terenul. cultural, un sfert 

de veac, spre a trezi conştiinţa, naţională.; ; Acti- 

vitatea, sa uimitoare :care— cît de criticată ar. fi,. 

ază, de unii, a dat, netăgăduit, pe acele: vremuri, . 

'zoade minunate—a cotropit - “toate ţinuturile acti- 

vităţei: intelectuâle,. Impreună cu fundatoriă “Socie-



46 

  

tății: literare, cu. întemeietorii Societăţii filarmonice, 

cu Em: Băleanu; 1. Cimpineanu,Gr.- Cantacuzino şi 

isi el pregiitește emanciparea noastră... ii. 

::Brătianu  şi'Rosetti nu se:bagă de cât în complot 

şi în „conspirații. Acolo, :îşi.: -desvelesc -el:toate. în- 

suşirile;! .de:. agenţi i- provocator. : “Lor, le. datorește 

_xevoluţia invazia streină. me 

- „Dar: acolo: unde :Roşii:'se arată în. adevăr meş- 

„eri, e în':scornirea, maj; 1a, urmă: a legendei: -lui 48 

__care,*în .catehismul liberal, se rezumă. în aceste 

cuvinte: '<Ceă; făcut Heliade 2.:Nimic. = Cea afăcut 

Brătianu:9; Toto iii ei ci. aie rile 

Urmăriţi -Waci îă. i-colo- pe.liberali în: „toate, “Ma 

nifestaţiunile-lor;:.comparață aceste manifestaţiuni 

cu activitatea: paitidului conservator Şi veţi zări 

cum,:între ambele şcoale răsar necontenit; aceleași 

d6osebiri.:La conservatori, grija de evoluţia noastră, 

morâlă.> La Liberali, neastimpărul de a domina,:prin 

figuduelile înșelătoare. ale. unor. formule; deşerte. 

La: 1880,. bunăoară, M:; Kostake- Epureanu; ca, 

preşedinte alcomitetului. conservator, dedea la lu- 

mină “un manifest; în: care înscria, înainte de ţoate, 

ca: prin desiderat, orgaiiizarea învăţămîntului. na- 

ţional şi:în 'al-doilea rînd, şi. pînă ! ce, clasele ţără- 

neşti..vor-'ajunge a:şi cunoaşte interesele,. apărarea 

lor, prin măsuri: priincioase. în: „contra: proprieă | 'lor 
neprevederi. nn i înai pa PI 

en a d est soi de activitate stinătoasă. care, - 

gim dă: jibortate Ati erati în “limitele; unui. re: 

numai “în formii, ci a; “ase ată, menit.-a.:evoluu..nu 

- 2 preface necontenit pînă
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în esenţa, sa, liberalii se: sviroolesc. în asitaţiuni 
sterpe, dar glilăgioase. i cr putza: 

De la 1848 piînă.la. 1857, că "Dredică foricirea 
țării prin republică. La .1857 gi se pleacă înaintea 
dorinţei ţări formulată, de Divanurile ad: hog, în fa - 
Yoarea, monarchiei ; ereditare. La: 1871 şi,,1875 ei. 
revin la ideea, republicană şi: la principiul dpmnieă 
pămintene, : spre: a-primi,în cele, din. urmă, încă 
o dată monarchia,. ereditară străină. Inainte. de 

1857 cosmopolitismul. dor înscria, printre reven- 

dicările partidului liberal.o confederâţiune ] balcanică, 

de care ei se-leapădă-tot, în: /Divanurile, ad-hoc, . . 
unde sunt silită să se. învoiaşcă, Cu. ideea Unirii, 

Necontenit :ei se înfăţişează, ca șalvatori ai “ăriă 
„pe care vor s'o fericească,; rînd, pe.rînd, cu; sufragiul 

universal ori cu-sistemul; censitar,. „CU. electivitatea, 
magistraturei, ori . cu -inamovibilitatea... Ely cu; siste: 

„mul Cameriă. unice, ori-:cu; „principiul bicameral; în 

scris în Constituţiunea de-la:1866.::. : i --- 

"Cu simpla. -proclamare; a. fie- căruia, din + aceste 

Principii, ca şi: cu aşternarea,. în legea. principiilor 

da dreptul, opuse. acestora, el făgăduesc fericirea, 

într'o clipă, a-jţării. „Acesta e șistemul.lor. Iar apoi 

vine rolul. propagandei: de +a, ;dovedi.că ei. ai făcut 

pe 1857 şi. pe „1866, .că.lor„li; se. datoreşte.şi -Mo- 
narchia, și; Unirea, și Constituţia. ! Lut tai 

Vorba. late, forme .deşerte, i: propagandă „ami 

toare, acesta este, capitalul: Ori e corzii? 

Pe vremea, aceasta, noi ne. urmăm în linişte, Şi 

la început, fără, af bine: pricepuţi de. „obşte, i :ac- 
ut md rii pm Îi  
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tivitatea noastră mai. roditoare, chiar şi' pe unele 
terenuri lăturalnice de ale politicei,.. 
0" caracteristică! manifestaţiune a “acestei ten- 

dințe;: ei de pildă, iactăvitatea Junimel pe terenul 
- literar: Se' poâts''oar6! concepă :măcar: o înrudire 
- cît “de” îndepărtată. între âspiraţiunile politicianilor 
liberali: 'şi îndeleticirile: literare? „ii: -. 
Nu; şi! d'aceea am scos'la/iveală ca un simptom 

câraeteristic,; ce'rie deosibeşte: 'p6-unii de alţii, a- 
- ceastă ' îniprejurare: :că din sferele'.conservatoare â 

. putut să răsără, oşcoală literară; care fie zis în tea: 
„căta făcut mai mult; pentru ridicarea, nivelului mo- 

. ral: Şi intelectual âl ! “ţării, de cît toate revisuirile 
d” Constituţie: ale: Roşiilor 'şi de cit: sălăgioasele 

lor: proclămaţiuni de"principiă::: i 
“Liberalii, cu! apucăturile! lor de agenţi alectorăl, 

vecinici Pipiţi la cîştig şi hoţie, nici nu ar fi: văzut, 
-nică'nu--ar“â! cutezat; să: pustie” oiluptă' desintere- 
sată, pe terenul literăr;!: citirii i 

' Totuşiiiîn' loc 'd'a:se ţine 'c cu':modestie : „departe 
de! nişte”: 'controverse,!'pentru: a: căror. dezlegare 
n'âii. riici o chemare;: "ei 'S'aui. crezut. “autorizaţi a, 
pune şi e un:: cuvint, în: această, cestiune, -Soco- 
tind 'că/-se pot. strocura. cu! âceastă. grosolană, ca- 
lomnie ::'< Junimea; are tendinţe: cosmopolit6z. 

| Această neghiobie, :ei--o: rosteaii' împotriva toc: 
mai -acelej. direcţiuni, literare, :cărcia se! :datoreşte „îndrumarea, noastră: câltnrală, pe sănătoasele: căi naţionale, -. ;,.-.i:: : e ar 

ŞI, fiind-că veni! „votba: de aceasta; se :cade. să 
amintim că Paşoptiştii. își întemeiaii pretenţiile
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de mari patrioți, pe „această, stranie. teorie : Fiind de viţă, latină, se cade -ca limba noaștră, să fie latină... adică nu :romînească. Coboritorii. lui 'Tra- ian datorese. originei Jor.de a-şi schimonoși limba. 
cu adăogiri artificiale. de; cuvinte latinești, -indife- . 
rent dacă : limba, literară va ajunge. a, fi neînţe- 
leasă. de popor. .. Ti ie aa 
A apăra graiul: popular în. contra acestei .nesă- - 
buite întreprinderi, era, tocmai. ţinta, sStăruinţelor 
Junimek. In cele din urmă, ea a reușit, prin apro- 
pierea literaturei de .straturile.. populare, a păstra, 
Poporului o literatură, înţeleașă, de, dinsul, precum şi a îmbogăţi vorbirea : claselor .culţe, cu. toată co- moara locuţiunilor populare.. Astfel. ai. scăpat | 

„mba, literatura, ; gramatica, de. primejdia, ce. le 
Amenintate pt | Faţă cu atit de însemnate. resultate, sunțem 
îndreptăţiţi a, afirma, că, toate „frămîntările patrio- 
ților de meserie. n'aii, contribuit, nică. cu a .zecea 
parte cit Junimea literară, ponegrită de, cosmo- - Politism, la, desvoltarea,. morală! a, ţărei, ” potrivit 

„ însușirilor noastre naţionale. a 
Aceste frămîntări sterpe dai liberalilor 'fisono- 

mia lor proprie, precum grija de evoluţiunea, noas- 
iră morală, scoate la, iveală, caracterul specific al 
Conservatismului nostru. - i „ 

Din aceste. însuşiri deosebite se trag mai toate . 
deosebirile, de principii, de procedeii şi chiar, de 
Personal dintre partidele noastre. | | 

Sistemul libera] de a amăgi lumea,. cu forme
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_deşerte n'a putut atrage 0 singuri inteligenţă mai 

superioară. 

Adevăraţi agenţi electorali, jiberaliă ali explba- 

tat, ţara; timp de 80-de 'ană, în' aclamaţiunile Se- 

ruriilor de altă: dată şi ale Berecheţilor: de azi. 

"Noi, alături” de o pleiadă, de bărbaţi de Stat 

iscusiţă, putem revendica, pentru noi o inteligență 

„enciclopedică ca Heliade, un.poet popular ca Ale-. 

xanâri, un poet liric-şi un  ougetător! ca “Eminescu, 

un critic ca Maiorescu." i" ::-.: 

“Dar, astă-ză- “liberalii - numai : ai “niă măcar 

“ aclarmaţiunile mulţimei 'care a; început, pe noi să 

| ne preţuiască, pe ei să-i dispreţuiască. - 

„Astăzi, o lungă, experienţă a „adeverit, nu nu- 

mai pentru o mică elită;: ci şi. pentru “mulţime, 

temeinicia acestei osînde a liberalilor formulată de 

Eminescu: «Cine crede 'că “prin profesarea, unei 

serii de' fraze a înlocuit munca, deci” libertatea şi 

cultura, acela,.se' “prenumără, - între paraziţii  so-: 

„ Cietăţii omeneşti, : între“ aceia cari: 'trăiesce pe pă 

“miînt, spre “blestemul, "'imşinea;” Şi ” demoralizarea 

Poporului». : ; 

 



„ASOCIAȚIILE CESTIA SOCIALA) 

Am constatat; că ună 'din caracteristicele epocii 
actuale e următoarea: Un individualism extrem, 
consecință a “liberalismului economic, care a: pul- 

„__verizat toate forţele închiegâte ale' țărei, şi 'a asi- 
" gurat, o, victorie uşoară elementelor străine. 

Așa fiind, te prinde mirarea, cum dea "putut 
'stărui, atita vreme, legendă, că, liberalismul â€ 

| '"mancipat; clasa negustorească de la noi, cînd tocmai 
contrariul e adevărat. 

Tot: ce! au făcut; liberalii - 6 că aii sporit” tagma, 
politicianilor cu ceva element recrutate din clasa 
mijlocie şi că,. în epoca, de corupţiune a guvemului 

Brătianu, ai răsărit dintre, negustori cîţă-va mili- 

“-onară, cari sai îmbogăţit, nu din negustorie, ci 

din politică. 

| “Nacu, milioriar. și Lipscanii. evrei. In aceasta se 

rezumă şi minciună aceasta, e liberală. 

“Economiceşte, negustorii şi meseriaşii” romini 

aii fost daţi pradă elementului evreiesc. ! 

Liberalismul economic, cu desfiinţarea, breslelor
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şi disolvarea “tuturor grupurilor sociale, cu indi- 

vidualismul lui neţărmurit și principiile lui de 

liberă concurenţă, a pus faţă în faţă pe indu- 

striaşul străin bine” oţelit pentru luptă şi pe me- 

seriaşul romîn nepregătit, izolat şi lipsit de pro- 

tecţie. Şi aceasta, se petrecea tocmai în epoca 

cînd, schimbindu-se: toate mevoile noastre de traii, 

trebuiati să se prefacă toate condiţiunile de pro- 

ducţiune. Industriaşul străin a fost dar în măsură 

de a satisface 'gustul nostru pentru moda occiden- 

tală iar. meseriaşul xomîn a, „devenit prada cuce- 

rirei „evreeşti, 

 Politiceşte, | clăsă, 'negpistorească; a. fost, 'de ase- 

menea, îngenunchiată, Da 
Tndividiualismul' extrem ' are, adese- -odă, “drept, ur- 

mare, 0 intervenţiune, excesivă, a Statului, Slibi- 

„ciune isvorită,. din pulverisajiunea, grupurilor so- 

ciale,. sub înrîurirea, "doctrinelor" Jiberal, solicită | 

amestecul Statului pretutindeni unde un servicii 

public. cată a fi îndeplinit; ia, soeietatea desagre- 

gată, şi. slăbită nu e în stare, prin ea - Ansuși, a 

corespunde | chemării, sale. * 
„Despotismul Statului mai putin "icnitor pentru 

cei bogaţi” ca şi pentru cei săraci, apasă cu de- 
osehire asupia, clasei mijlocii, asupră, “elementelor 

negustoreştă legaţe prin. daraveri varii. şi "multiple. 

De aceea clâsele productive, “industriaşii şi Co- 
mercianţii, cari, în ţările sănătos orgariizate, alcă- . 

_tuesc baza, aşezămintulul. politic, nu: ai la noi în- 
riurirea,, lor I6gitimă, Şi, sunt subordonate, claselor 

e 0
7
0
7
0
 ii 
A
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improductive, cum sunt fonoţionari ori profesiu- 
nile liberale. . 

„ Astfel se explică, pentru ce „unele. colegii elsc- 
torale din Moldova, unde, elementul negustoresc 
lipseşte, se arată maj. independente, de cât. acele... 
colegii în cară predomneșe . comerciariţii romii, 
Tobiţi. de admistraţie. | 

Economiceşte, prin, desfiinţarea reslelor, lăsa 
„de mijloc a. fost; cotropită . de. Evrei. Politiceşte 
«a a fost îngenunchiată, de lăţirea, peste măsură 
a. aparatului Statului. , . 
„Lecuirea acestor rele. 0. puten afla în principiul 

asociaţiunei. 3 a 
„ D'aceea,.. într? un; articol "precedent, sub titlul 

«Bazele . „ANU program. naţionale, | am ajuns la 
această . „concluzie. Cat ua Pi 
Principiul asociaţinnei şi organizarez, 

elementelor najlonle. cată a întări clasa mij- 
Jocie românească, şi ai: da putință de a susține 

| lupta . cu, concurența, străină. E | 

„ Asociaţiunea, înfăţişează, această, . mare superio- 
xitate. „da. face. ca, iniţiativa, privată să „producă 

| maximul de efecte ce poate produce şi d'a reduce 

„aparatul, Statului 'la, minimul necesar. ,. , 
„; Acest principii, ne. dă nouă, ca, partid, 0. ati- 

tudine, precisă, în. materie socială, ţinîndu: ne d'o 

„potrivă departe de. individualismul absolut, „care 

„distruge ori-ce forţe . închiegate,. „Și. de a tot .pu- 

“ternicia Statului, „care. ameţeşte.. „oră- -ce,. iniţiativă 
- şi robeşte.. orice energie. a, 

Pit
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"Nu pentru ptimă “0dză stăruira noi astă-zi asu- 

pra, însemnătăţei ce socotim că se cade să o dăm 

principelui. asociaţiuhei ” 

Acum dou ani, -cu prilejul primei adunări gene- 

valea Cercului de studii, de pe lîngă Clubul conser- 

| vaitor, se arăta, prin raportul general al lucrărilor 

congresului, că organizarea dreptului de asociaţiune 

cată a, fi pentru noi soluţiunea, cestiunel sociale.. 

Poziţiunea ce înțelegeam a 0- lua, faţă de pro- 

blema socială, se clarifica prin această, limpede 

profesiune de “credinţă: <Ferindu:ne de 'a amorţi 

“energiile individuale, cari, oţelindu:se sub un regim 

de libertate, constituesc factorul cel mai puternic 

al progresului, voim ca, individualismul, întărit prin 

“asociaţiune, să îndrumeze, energiile Huzloţe şi ego- 

iste spre acţiunea solidariis. ma m m 

Mai departe; se. expuneaii mzisurile legislative, | 

socotite neapărate pentru înflorirea a două feluri 

de, asociaţiuni, cari ai luat, la noi; un: avânt mai . 

| însemnat : „Băncile „populare + şi societăţile de ajutor 

mutual, i n i 

| - Cu ciţă-va, ani mai: inainte, a. Carp, greocupat 

de. cestiunea organizaţiunei profesionale, alcătuise 

un proect de lege privitor la: înființarea breslelor. 

„_ Pășind pe' această cale, m'am; fost călăuziţă nu-: 
mal de. nişte principii” abstracte, Calsane-a fost; 
indicată, de strădaniile iniţiativei private de a-şi 
spori mijloacele de acţiune | 

aţiunilor, * » Prin mijlocirea asoci-



Nenumiărate societăţi, mai ales de credit şi de - 
prevedere, s'aii întemeiat, la noi, în anii din urmă, 

cu toate că împrejurările le-aii fost protivnice,. In 
. adevăr, nici moravurile, nici oamenii de iniţiativă, 

nici legile mail sprijinit primele încercări de as0- 
ciațiuni,. - ae 

Starea, moravurilor de azi, mai ales, nu ne: -a fost 
prielnică. Spiritul. public e încă stăpînit de-o în- 

credere exclusivă în acele creaţiuni artificiale, pe 

cari. Statul; cu ajutorul. funcţionarilor şi al resur- - 

selor visteriei, le. poate produce, în pripă şi după 

| “bunul săii plac,. dar cari se veştejesc cu aceeaşi 

repeziciune cu care, ai răsărit. - 

"+. Oamenii de iniţiativă, ne-ai lipsit cu desăivirşire. 

„Nu sa ivit încă, la nol, un singur om, care inspi- 

-rîndu-se de pildele unui Schultze-Delitzsch, oră unui 

„ Luzzatti, să dea, asociaţiunei cooperative acel im- - 

puls bine-făcător, mulţumită căruia Germania și 

-Italia, de Nord s'aii. acoperit cu Bănci populare. * 

"In fine, legile noastre nu favorizează, ca.pe â- 

iurea, prin -privilegii de tot soiul, „diferitele feluri 

de: asociaţiune.. 

Şi, totuși,. spiritul . de. tovărășie, a luat, Ja noi, 

un “avînt destul. de puternic. E, drept că creaţiu-. 

“mile sale: lasă adese-ori de dorit. Asociaţiunile pro- 

fesionale, bunăoară, - sunt mai tot-d'auna simple 

societăţi de ajutor mutual. Băncile populare, abă- 

„tute: de 14, ţinta, .lor,: „fac. adesea. filantropie. Coo- 

perativele de credit sunt lipsite de controlorul care, . 

inspirînd publicului încredere, ar fi de natură a 

spori numărul aderenţilor | ŞI suma operaţiunilor.
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" Cu atit mai uimitor însă. este avintul pe care, 

în: condițiuni atit de neprielnice, Va; luat: totuşi, la, 

noi, spiritul de: asociaţiurie, : care::a întemeiat - în 

“toate oraşele noastre; nenumărate societăţi de aju- 

“tor mutual, care'a: “băgat: zecimi de 'milioane în 

Băncile popolare şi care, acum, a început a ex- 

perimenta “cooperativele. de consâmaţiune:i: 
Fiind date împrejurările, 'silințele vrednice. de 

„toată laudă ce a :desvelit. deja, iniţiativa privată, 
trebue 'să n fie un îndemn -de â favoriza, în toate 
„chipurile, desvoltarea' asociaţiunilor. e 

2 ; , 

In ceea-ce priveşte: producţiunea, tobărăgiile 
profesionale. şi 'corporative, “trebue, în: primul rînd, 
să atragă solicitudinea legiuitorului. : -: :-: 

'Breslele şi sindicatele profesionale, cari de ciţi- 
"vaani 'aii luat, în toată, Europa, un avînt uimitor, 
'sunt pretutindeni lăudate. ca. organe cari'.ait. reu- 
Sit a -crea ucenici, a desvolta;: învăţământul. tech- 
nic, a, îmbunătăţi: “producţiunea, a întări spiritul 
„de solidaritate, -a apăra interesele: comune... 
„Aceste foloase sunt totuşi neînsemnate faţă de 

efectele ce: sunt menite a: produce,; la noi, corpu-. 
rile: profesionâle,: a. căror:. chemare 6, în'. primul 
rînd, de a: sprijini pe meseriaşii : romîni, în : lupta 
lor în contra concurenţii străine: din untul „ho- 
“tarelor. :: ::. ij A 
Un îndouit interes naţional şi! econoniic ne 'po--: 
văţueşte dar a cere; cit mai neintârziat, să ein: fiintăm ' breslele. : 

Ori cit de bine organizati ar i însă - murica, cu
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ajutorul - breslelor, producţiunea naţională nu va 
putea căpăta tot avintul dorit, de. cît avind cu 
“uşurinţă, capitaluri la. îndemiînă. . D'aceea,; trebue 
organizat. creditul. popular.. Banca: Naţională a,fa- 
vorizat: numai -camăta şi. a. îmbogăţit pei câți-va 
„actionari favoriţă. ai. guvernului Brătianu şi pe un 

“număr . oare-care de bancheri.. Băncile “populare, 
din potrivă,:sunt menite a democratiza creditul 

-şi:a ne.smulee din ghiarele::cămătarilor. evrei. - 

.. “Este. dar neapărată, nevoe de o lege, reclamată, 
adese-ori,-de doui ani, în coloanele acestui ziar, 
asupra societăţilor cooperalive de credit ori Bănci 
“populare, - -: . | E 
- Legiuitorul-e dator.:să înlăture piedicele nenu- 

-mărate ce se împotrivesc azi întemeierii Băncilor . 
„populare, să: favoriseze - aceste Binci întru cit 

sunt create' potrivit. unor principii salutare de- 
fipte de lege, să le apere de sarcini fiscale, si le 

înlesnească dobindirea personalităţii juridice prin 

simpla, înfăţişare a statutelor “conforme cu legea 

şi 'să inspire publicului încredere întrinsele prin 

„crearea, unui. control. care însă si nu fie o tutelă 

a: Statului. . E DE 

Pe lingă: aceasta mai. e. nevoe ca, atunci cind 

“va. expira, privilegiul Bincei Naţionale, el să nu 

.se reînoiască,;: întru cît Banca n'ar. consimţi a face 

-xescomptul pentru cooperativele de credit, opera- 

iune care s'ar putea face pînă la. jumătate cel 

puţin a capitalului. vărsat sai, cînd ar îi vorba 

_de societăţă cu responsabilitate nemărginită, pină
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la, limita, maximă a angajamentelor hotărite de 

adunărea, generală. Ia 
In fine, socotim că e 'nevoe: de a se da .socie- 

„-tăţilor cooperative de consumaţiune privilegiile de 
“cari ele se bucură, chiar în ţările unde comerţul 

"ordinar nu a încăput, ca, la noi; în“miinile străinilor. 
„.. Dacă s'ar face, cu aceste privilegii, un uz chib- 

zuit şi dacă, iniţiativa, privată s'ar folosi de din- 
sele, pentru a'și întinde activitatea asupra acelor 

ramure de: comert, cari: ai':ajuns a fi oare-cum. 

“monopolul străinilor, comerţul romînesc ar căpita. 

rângul cei se cuvine, precum am arătat că pro- 

- ducţiunea, naţională, cu ajutorul breslelor, ar pu- 

“tea, triumfa, în contra, concurenţei evreeşti. 

"Organizarea, în'atari condițiuni, a dreptului de 

 asociaţiune,; e şi o necesitate de apărare naţională 
Şi. o măsură prevenitivă î în contra burburărilor s0- 

| ciale. .. ... : E - „. 
Din Punctul. de vedere. naţional, vom opune 

. astfel concurentului străin; pe negustorul, pe me- 
seriaşul romiîn, bine. pregătit; şi "puternic apărat. 

Din punctul de vedere social, vom ridica, starea, 
muncitorului nostru, prin foloasele împărțirii "he- 

" neficiilor şi -prin dobînairea capitalului. . 
 Vom.realiza ast-fel acel desiderat, pe care, acum 
cite-va, “luni, 'q.. Waldeck-Rousseau: îl rezuma, în. 
“această fericită formulă: <Que le capital travaille; 
-que le travail possâde». i 

“ Capitalul. să muncească. Ataicai să dobindeasei capitalul,. 
” 

 



CESTIUNEA mARătE ASCĂ 
ȘI: 

“AREDAŞII ŞI CAMATARU 

  

ji 

“Int un articol precedent, sub tur „Bazele ună 

program "naţional, scriam 3. 7 

<Un alt semn caracteristic al epocii noastre e 

“următorul : lupta de clâse, hrănită mai ales de 

“elementele "declasate, 'cari ai precumpănit în e- 

poca liberală, și atiţată de. clasele 'străine .din 

oraşe, cari nu simt nevoia unei mai strînse apro- 

pieri între ţăran şi proprietarul rural. În conse- 

cînţă, se cade.ca în cestiunea fărănească să ne si- 

lim a apropia pe proprietar de sătean, şi să fintim. 

"la eliminarea intermediarilor cari îi desbină. - 

şi asupresc pe țăran. Printre :aceşti intârmediari, | 
în primul rînd vine 'arendaşul, care constitue un . 

element parazit ş şi “inutil, -El e păgubitor ţăranului, | 

"întru cît de la dinsul porneşte, mai ales, îngreu-: 

„narea, tocmelelor agricole și e primejdios pentru | 

"proprietar, întru cît îi înlesneşte putinţa d'a'nu'şi - 
: îndeplini funcțiunea socială legată de proprietate. 

În al douilea rînd, vine 'cămătarul de'la; sate, care 

e una, din cele mai de căpetenie + cauze de « sărăcie 

a populațiunei rurale».
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Scăderea, preţului grînelor nu mai dă beneficii - 
agricole suficiente, întru cît aceştea trebue să se 
“împartă la trei factori ::munca, capitalul şi inter- 
mediarul. Unul din aceştă factori trebue să dis- 
pară, şi acela. trebue să fie arendașul. 

Arendaşul: este” elementul de ! asuprire al țăra- : 
nilor,. factorul care a contribuit mai mult la scum- 
pirea tocrelelor agricole. ;..-,: 
Din fire; puţin” iubitor de țărani, 'cu cărr trăeşte 

vremelniceşte, el devine,-prin natura profesiunel 
sale, un om: fără inimă, „care, prins . între! Ciocan. 
şi nicovală, silit să plătească. arenda, -ori- cum ar 

"eşi recolta, îşi face, o specialitate. din executarea 
fără milă a ţăranului. De la. „dînsul pornesc. neîn- 
cetatele, înăspriri de condițiuni” în, "toemelile, agri- 

„cole: Urcând, din cinci în cinci ani, prejul arendei, 
„noul arendaş,, cînd întră în inoşie, e, „Gator să. ri- 
dice  învoelile,. potrivit. „mouilor. sale. obligaţiuni. 
Din potrivă, proprietarul | „care îşi cultivă singu . 
moşia,. nu. are epoce fatale. cînd .e nevoit, să în- 
greuneze ; toemelile. agricole. Proprietarul, rafară 

_de.rare excepţiuni, nu ia, el iniţiativa urcărei. toc- melilor, dar el şi le însuşeşte,. -mai, apoi, „de la arendaşii vecini. O dată mowile;. condițiuni. intro- duse, de. arendaşi, ele, dețin, „obiceiă, în toată Te- giuriea. „a 
| Arendaşul -e, tot-o. dată dj 

   
niztil. proprietarăilui şi: -Păgubitor, proprietăţii. In Muntenia, „cel puţin, el e cu. totul, inutil, căci adevăratul arendaş, (cel. ce în „Franţa se chiamă mctayer. Sati „colon) e însuşi “țăranul. Arendașul, cum îl înţelegea, no), nu e de - y
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cât un fel de [erimier- gântral, un' arendaş peste . 

arendaşi,. un'om 'care, fără a face cultură! directă, 

ia dijma, ori chiria, în bani de la ţărâni şi dă, (oră: 

în anii: "ră „nu: 6ă) proprietărului o arendă, fixă 

scăzută cu vre-o 30 la sută, pentru sarcina 'ceo 

are de a ţine condice, pe! cari tot atit de bine ; 
le-ar ține proprietarul! dacă ar jertfi vre-o 10 zile. 

pe an, pentru! cultivarea unei moşii, 'presupunînd, 

bine înţeles, că var vrea să, jertfească mai mult; . 

"timp pentru o cultură mai “sistematică. - "Acest 

„fel de fermier. general constitue, în . alte ţări, un: 

lux ce nu și-l permit de cât foarte puţini propri- 
tari, arhi- milionari. 

" Arendaşul e precuni am” zis, şi i phgnbitor pro- * 
prietăţii, căci, stabilit “fiind ' numai pe cinci ani, 

„el nu face 'nici''una din îmbunătățirile: agricole, 
pe cari 'legislaţiunile străine le încurăjează, atit 
de puternic. * .-7 

In fine, arendaşul înlesieşte: proprietarului pu- 
tința d'a fi proprietar, fără: a fi agricultor, ceea-ce 
e 0 anomalie, care, aproape numai la 'noi, există.: 

Proprietarul trebue 'să “priceapă că are şi alte: 
îndatoriri de cit d'aşi cheltui arenzile la Monte. 
Carlo. El trebue să-şi! “îndeplinească îndatoririle 

„de proprieiar, el trebue să-şi exploateze moşiile" , 
şi să devie: factorul de căpetenie a propăirei. 
populațiuinei rurăle. i DI 

In adevăr, propăşirea. “ţăranilor prin singurele o 
„mijloace ale Statului, devine, daci înainte, aproape 
imposibilă, “Statul putea fi destoinic, pe câtă: vreme 

"era vorbă d'a face nişte operaţiuni” sirmple şi u-



62. 

  

-goare, ca parcelarea domeniilor. Statulu şi vinza- 

rea, lor la, ţărani. O. dată. sătenii înzestrați cu pă- 

„mâînt,: îmbunătăţirea, ., hranei lor, a îmbrăcămintei 

lor, ridicarea nivelului, lor. moral, nu se mai poate 

| împlini, cu aceleaşi mijloace simpliste. ale, Statului. 

„'Prebue creată o viaţă, rurală, sănătoasă, trebue 

alcătuită, o stare, de "1acruri care să: cuprindă toate. 

elementele .şi toţi, factorii, de la cari, în: Mod na- 

_tural, să pornească. ridicârea, populaţiunei xurale. 

Prin, conţactul cu acesțe., elemente, țăranul. trebue 

să ajungă să, simţă, nevpi, mai ari, ca cele de 

„ azi-ale lui. El trebue să xîvnească: după bine-fa- | 

cerile. unei civilizaţiuni pe cari,. el, azi, nică nu. le 

Dănueşte. - «Factorii . cari, Vor, contribui, Ja „aceasta, 

nu.:vor, fi nici o dată, agenţii guvernului central. 

Această misiune incumbi preotului, învățătorului 

şi, în primul, rind, proprietarului,., fără, de, care . 

preotul şi învățătorul nu-și vor. pricepe. rolul s0-. 

cial,. în: afară. de biserică, „Şi. şcoală, - i 

Pentru a nu lungi mai departe aceste conside- 

ratiuni, "voii indica câte-va, mijloace menite. a a- 

propia pe. proprietar :. de; „ăran, „Prin - înlăturarea, 

intermediarilor. . ,. îsi: RE 

„Unul.din aceste, zaijloace. a „pater. asi în al 

cătuirea impozitelor. . ze 

: Arenâdaşul e, la, noi, unul, din singurii “negustori 

supuși: numai la o patentă: proporțională, „dv, alt- 

minteri. foarte minimă şi. la .nici 0, patentă, “xi 

Un. arendaş poate. cîştiga, întrun. an, sute de 
mii de-franci. El nu va “plăti fiscului; de cât 0 pa- 

tentă de, ciţi-va, franci. E dar drept ca, „el să fie
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supus la, o dare potrivită cu acea a. „celor altă 

negustori. 

Impozitul funciar ar putea, ş şi el A utilizat, dacă 

sar accentua deosebirea, dintre impozitul de 5 la 

sută pe care îl plătesc proprietarii ce îşi cultivi, 

singuri moșiile, şi impozitul de 6 la; sută, “plătit 

„de cei ce-și arendează moşiile. Dacă însă s'ar 

spori impozitul de 6 la sută şi dacă această, spo- 

Tire ar veni să se superpue urcării patente, cre- 

şterea, acestor sarcine ar putea să pară prea, grea. 

„De aceea, credem că ar fi mai nemerit dacă, 

menţinindu- se impozitul de 6%]o Sar cobori acela. 

de 5%/o la 4%/ș; Sacrificiul pentru Stat nu ar trece - 
cu mult peste un milion şi fiscul ar găsi, i în parte 

cel puţin, o compensaţiune în crearea, patentei 

fixe şi în sporirea, patentei proporţionale. “ 

Pe lingă, aceste 'dispoziţiuni de ordine - finan- 

ciară,. ar mai trebui să se aplice: cu rigoare legile . 

administrative, cari nu permit aşezarea, străinilor 

în comunele rurale. Or, o Surmă de arendaşi sunt 

grecă ori evrei. 

In fine, modificarea câtor -va articole din legea 

tocmelilor agricole ar putea să ajute puternic i îm- 
plinirea aceleiași ţinte. | 

Prin toate aceste mijloace, trebue să, înderantm | 

pe proprietari să devie agricultori şi aceasta, atit 

în interesul sătenilor, cît şi în interesul proprie- - 

| tarilor şi proprietăţilor,
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Am scos la, iveală. tina dia anoraalile | situaţiu- 

nei noastre economice, punînd. în lumină faptul 
stranii că, la noi proprietarii rurală, nu sunt agri- 

PE cultori. | 

O altă ciuciţeliei a acestei silităţiuni e şi. a 
ceastă, : „libertatea, la noi, şi numay la no, a 
camătii. Ă 

"Unii „Vor fi aflină poate: cu mirar6 că Romînia e 
aproape, singura, ţară din Europă, “unde i nu există 
nică o lege în contra, „uzurei. N | 

Din această, „Pricină, „eatăăta e a atins, la ho 
nişte proporţiună îngrijitoare. Ea, a..ajuns a fi ună 
din „cauzele. de” căpetenie” a Sărăcirel . clasei ţără- 
neştă, “La sate, ăranii se . împrumută, de obşte 

| plătind, drept, dobinds, „1 lei pe lună la, 'napoleon. | 
Adică '60 la. sută, pe an! Ma 
„Aceste. abuzuri . izvorăsc, de sigur, în cea nai 

mare parte, din. lipsa, ori-cărey. dispoziţiună menite 
a înfrîna, - camăita. N 
Singurul text; de lege, "care, la noi, se ocupi, 

de dobîndă e legea, ; din 10 Decerabrie 1882, care 
glăsueşte ast-fel ;, PI 
ia ame, Articolul: 1580 din cod, câvil « se modifică ast-fe 

i sută, pe în,. “pentru” afa- 
sută pe an, pentru cele comer- 

unde. nu sa hotărît de părți auan-. 
ciale, în toate cazurile 
tutaaul eo.
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" Prin urmare, legea, nu se ocupă de cit de. cazul 
cînd dobinda; nu-s'a hotărît de. părţi şi lasă fără 
limită, dobinda convenţională, .. i: 
:* Prin-aceasta, lepislaţiunea, „romină se deosebeşte 
de: aceea a mal: tuturor ţărilor. europene... : 
"- Să. documentăm această, afirmaţiune prin cite 
va, exemple. a pa 
-- In Franţa, stipularea, în materie civilă, a unei 

” dobinză mai ':mară-de cit. cea, stabilită de lege, e 
ori reductibilă,. ori une-ori e chiar, pedepsită, .: .. 

In adevăr, legea, franceză face o: distincţie, între 
faptul izolat. de camătă 'şi obiceiul uzurei. , , 

In primul caz, legea anulează, în „contracţul 
pătat de-camătă, numai: clauzele ilicite şi  obliga- 
țiunea, rămîne valabilă pentru prisos,  .. 

Obiceiul de uzură, izvorind din repeţirea, acte- 
l0r de'camătă, e 'jiist: aspru “pedepsit; de lege... 
„In Beleja, codul penal dispune :prin 'articolul 494, următoarele 
- <Oreino va irbruimutăt, in mod'câre dezvelește uni | 
obiceiă,. valori pc'un preţ care, covirşește „dobinda legală 
şi abuzind de slăbiciunile şi patimile celui împrumutat; 
va fi pedepsit cu 'o inchisoare de la o lună la un an şi 
cu o amendă de 1.000 pînă la 10.000 ler sai 'cu una: nu 
mal di aceste; pedepse», DD IRI N 

„Prusia; după, ce.:oborîse ori-ce dispoziţiune .re- 
presivă a, uzurej, a. fost nevoită, faţă: de abuzu- 
rile: ce încolţiseră; sub regimul, libertăţii, nemărgi- 
nite, să : facă o lege: în. contra camătii. Această 
lege, din 7 Maiii 1880, defige pedepse şi pentru ca- 
zul întîmplător şi pentru cazul obicinuit de uzură. - 

FE
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Acel: ce;: folosindu-se: de: strîmtorărea,; de. im- 

prudenţa ori: de inexperienţă, ; dnei. persoane,: Stie 

pulează peneficii -pecuniare;:covîrşind -. “dobinda:le- 

gală;''se pedepseşte cu''6: luni închisoare şi;-3.000 

lei arendă maximum. “Inchisoarea şi ; amenda 

sunt mai mari pentru acel.ce face: din: „camătă 0 

profesiune oră un obiciă. spite i 

„O ţară care: înfăţişează, pentru noi; un. interes 

„mai? =stăruitor,: 6: “Austro-Ungâria,: care. a fost.ne- 

voită; să renuriță: a: libertatea; dobinzei, idin „cauza 

abuzurilor: dei sat produs; :mai:.ales în; Galiţia! și 

în cele-Talte: „păr “ale: Monarehiei! învecinate cu 

  

Roiminia; !. pita age Sat 

- “Legea, : austriacă” din 28-a 165 iata 

. următoarele + i pi Ft) iii, ca Aa CT 

pt Prest stau ph iri 
: <Onciae,, într? o.. operaţiune, e ce.tinteşte -a deschide ori 

a înleşni.un creait, exploatează, cu bună știința, “uşurinta 

debitoruluy, slăbiciunea lui “intelectuală or exeitățiunea 

lui de spirit, făcînd să i se făgăduiască' “our 'să:i: Se :deă, 

lux ori unel a treia. persoane, beneficii „pecuniare. cari, 

prin. exageratia, lor, sunt, dă, natură â "pricinuj 'oria; pripi 

ruina. „acelui debitor, se "face! vinovat. de un "delict şi! s6 
pedepseşte. cu, iBchisoarg” "de. Ta 1 lună la 3: “uni! $ şi o a: 
mendă „de „105 pînă, 13, „3d0 îi rii m gi Îi 

st detii ti i Eau îi pi 

In Ungaria, sa, alcătuit o "10g8* Qin: cale al 
aspre 'în' contra camătii..- Legeaa fost; votată! în 
1883, şi deja,-în:1889;'se: constata-la congiesul 

de agricultură, ţinut 'sub preşedinţia; d-lui: M6lin€, 
la Paris, cu' prilejul: 'Expoziţiunei,: că: acestei, legi 

se dătoreşte, în mare “pârte,-: rbiuntitțiteai situa- 

țiunei populaţiunei rurale: din» Ungaria. ei i
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Am. amintit toate aceste dispozitiuni :luate mai 

pretutindeni în -contra libertăţii : dobinzii, nu .nu- 
mai: pentru a, scoate în; lumină, deosebirile dintre 
legislaţiunea, noastră, şi: legislaţiunile streine, dar 

încă, pentru a învedera, urmările. ce „trebue să aibă 
neapărat, faţă de noi, aplicarea cu  străşnicie a 
legilor asupra cametii în ţările învecinate cu noi 
şi bintuite, ca Ungaria. şi Galiţia, de cămătarii 
evrei, cari, urmăriţi pe acolo fără milă, nu găsesc 

de cît în Rominia, un cîmp întins de operaţiuni. 
Socotim că această stare de lucruri trebue să 

înceteze şi că măcar populațiunea rurală trebue 
ferită de exploataţiunea ei prin camătă. 

In unele ţări, legile în contra uzurei se aplică, 

„cu o asprime extraordinară. Une-oră se permite 
judecătorului să pedepsească camăta, constatată 

prin simplă presumpţiune. 
Negreșit, o armă atit de primejdioasă nu poate 

fi mînuită de cît cu multă băgare de seamă. 

- Totuşi, socotim că sar putea aplica, în mod 

eficace şi tot-o-dată fără neajuns, o lege care ar 

face o distincţie înţeleaptă între cazul întimplă- 

“tor de uzură, care ar fi mai ușor pedepsit, și 

“cazul obicănuit şi oare-cum profesional de camătiă, 

care ar trebui lovit fără cruţare. | 

Şi pe lingă aceasta, sar putea feri do aspri- 

„mele: legei şi de ori-ce investigaţiune jicnitoare 

împrumuturile făcute de comercianți la comer- 

cianţă ori de anume Banci la, particulari, cînd acele 

Bănci ar fi constituite în anume condițiuni.
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:. Socotim că, 0: asemenea, lege;. mai. ales :cînd ar 

fi întovărăşită 'şi 'de 'o lege; privitoare la, Băncile 

populare, despre: care: ne-am explicat deja, ar da 

roade:îmbucurătoare, şi: în :ceea-ce priveşte buna, 

stare a populaţiunei: rurale şi în. ceea-ce priveşte: 

“ âvîntul:ce Par lua creditul. mutual: 
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„+. CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV | 

aq 

„Acel se au ajuns la, un oare-care grad de scep- 
ticism, -de altminteri : plin : de. înţelepciune, faţă . 

-de: un. anume fel de reforme legislative, sunt mal 
ales neincrezători: în. aşa: zisele reforme adminis- 
trative.: Ei Ra 

Nu e guvern, cit de “incapabil care si nu fi 
făgăduit, în "fie-care an,.de la 1866 pină azi, prin 

".  Mesagiul Tronului, că va. „ reforma comuna, și ju 

deţul, : 

Această reformă, care e la îndemină . guverne: 

lor celor :'mai nevrednice,! se poate îndeplini de 

ori-cine, după oare-cari reţete.: Se sporeşte buni- 

oară ori se micşorează numărul locuitorilor cari 

trebue să alcătuiască .o- comună. Se: alipesc ori 

se. deslipesc .'cătunele de: comunele învecinate, 

-spre a, forma. comune mai -mari şi mai puţine, 

ori mai mici și mai numeroase. Se tae circum- 

scripțiunile administrative în felii ceva, mal în-
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tinse sai mai strimte. Se adaogă ori se reduc, 

întru cât-va, atributiunile primarilor ori sub-pre- 

 fecţilor. Şi astrfel să îndeplineşte o nouă şi mult 

trimbitată reformă administrativă. . . 

Ffectele acestor reforme sunt, în genere, foarte 

putin apreciabile. Acelaşi personal, sub nume 

une- oră diferite, exercită de fapt, în: conâţiuni 

identice, aceleași atributiuni. Te. alesi numai cu 

aceea, ică ai “abur î încă puţin ispiritele' cu schim- 

bări fără rost, că .al mai cheltuit ceva - bani .pe 

localuri de primării ori de sub-prefecturi, ce la, 

la, viitoarea, reformă se părăsesc. lar guvernul se 

laudă, că, de aci înainte, s'a, aşezat administraţia 

pe. o bază sănătoasă.: tr
 

“Socotim că; după atitea, trade, administraţia a 

| cîştigat areptul-de:'a,: nu mai fi reformată; cel pu- 

„ţin! pînă ce: utilitatea. unei :noui prefaceri a siste- 

“mutu nostru. administrativ nu, va fi Qeplin.: de- 

monstrată şi cerută, cu. putere; de ;nevoile ţării, 

iar nu: numal 'de' dorul fie-cărui ministru : de. in- 

terne d'alunsi nomenclatura reformelor cuprinsă, 

în fie-care an, în Mesajul de deschidere al « :Cor- 

purilor: Legiuitoare. :.. - "i. i: i 

_"Pină, atuncă, păstrându-se actuala, organizare a 

ierarhiei administrative, - ar. fi oportun să ne în 

toarcem; privirile spre:o altă „faţă:.a:: chestiunei 

| administrative, aceea: a contenciosului administra- 

tiv, adică a raporturilor. de drept; dintre. reprezin- 

tanţii. autorităţii = orl-care ar fi: „organizarea, lor— 

şi cetăţeni. 7 tite tii 

" Aceste raport,” cari” cotă a: a ocrotite. prin
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'statomice garanţii de drept, sunt ază turburate 

prin excesele arbitrarului nețărmurit al admini- 

strațiunel. a Oh ie mii 

Din "puterear discreţionară," de. care .se. bucură 

la noi representanții : autorităţii, se, naşte ura în 

"contra: administraţiunei,” avind: drept: urmare ..Iui- : 

naârea oţiunei: de: ordine. iii: ir, ii 
: Curntarea, : arbitrărului: aârinistrativ. nu 0.vom 

putea, afla: de cit în o chibzuită, organizare a con. 

tenciosului. pa mei, 

: De 'atest: sînd: eram. ciliuziţi, când în. “cadrul 

ideilor cuprinse în: acest şir: de articole,:-am  in- . 

trodus,:cu privire. la, administraţiune, următoarea 

critică însoţită de următoarea, soluţiune:: 
"iata 

"Un lina semn distinctiv. ar epocei noastrg pare a 

acesta: „Crearea unul întins “aparat administrativ, care; „. 

prin' latitudinea arbitrarului, a întemeiat: predomnirea u- 
nor elemente improductive, asupra păturilor muncitoare: 

:.. Acest arbitrar administrativ a contribuit 'a face,: într”o 
tară ugricolă ca a noastră, traiul la țară nesuferit şi „a | 
nimicit, prin ingerințele. electorale, influența. politică a 
clase' or curat, romineşti 'de Ia „sate, cari azi alcătuese 

partea cea mal puţin independentă” şi, dar, cea! mal 'pu- 

țin influentă 'din-colegiile noastre: electorală; “Drept ur. 

mare, se cade ca, prin garanții de contencios admi- 

nistrativ, să punem, capăt puterii disereționare a fune- 

 Hionariler, publice, Ca Cp te, 

| + Ciiviatele :de- coniicios adminisbi ativ o deşteaptă 

însă atitea noţiuni fălşe;: în: “cit: e: nevoe: să ne 

destui” gîndirea, "eu toată” “pretisiunea posibilă. 
Lă aa Rr et ,
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EINER EAI i ERIE e n î « as , E 

Reclamină organizarea, contenciosului, adminis- 
trativ, trebue înainte: de ; toate -st .ne ferim „de 

„ interpretările greşite, la: care :poate da loc lexpre- 
„. Siunea: tribunal administrativ, ..-. isa, |: 

Mai întâiă, nu poate nici“ întrun caz fi vorba 
de înlocuirea : triburialelor ordinare cu. tribunale 
administrative, pentru :'judecarea... conflicteloi is- 
cate între cetăţeni şi autorităţile publice; 

„+ Nu se poate mieşora, „cituşi - de: puţin. !compe- 
* tinţa, : tribunalelor - judecătoreşti,.. fără, .ca, Jo: atare 
„măsură să 'micşoreze: în :10c d'a întări, «garanţiile 
justiţiabililor, îi. e ies oz mu 
„;. Contenciosul administrativ, ce. socotim! că ar fi 
„ML a Se, organiză, 'ar.fi acel care i Smile tri buţiunile. sale, nu, dea, trihunaieie, ordintre, cari trebue 'Să- Dăstreze „competenţa, : lor, actuală, „ci de, 
la: putereă, 'exectitivă; a cărei :.:sferă “deitacţiune * | trebue inioşorată, II eter Be sir în ii 

„Părerea, noastră, se poate! xziiiă”ii lose 'cu: vinte.:. Respect atribuţiunilor ribunalejor! jaga „toreştă; :desmembrarea,. puterilor.:discreţionăre „ale - administraţiunel. am dice nea ue sie 3 i ha sr ai | 
Miniștrii și subaltornii Ira: azi două, feluri de. atribuţiuni : acte de autoritate, cari. în! intoresul: 

mersului regulat: al unei, administraţiuni expedi- 

pe, Hi a iau 

tive,. trebue .să rămie.; neşțirbite,; şi acte: tu care miniştrii şi subordonații; lor „sant. Judecători. ..... | Aceste din urmă acte nu pot fi, în mod'saţis- făcător, implinite de un funcţionar unie înțestit ?
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cu un caracter:politic,-cum e de pildă. ministrul. 
Chiar cînd acesta. -e pătruns::de un: adevărat spirit 
de nepărtinire hotăririle lui -daii :totuşi loc :la, bă- 
nueli, cari lăţesc credinţa că dreptate.nu se poate . 
căpăta . decit -prin..favoare ori. prin: „mijlocină, po-, | 
litice,. i... zeii bat a Tia tate satele, PI - 

Aceste atribuţiuni;cu: caracter! judecătoresc. ale 
miniştrilor. castă a fi. deferite;. unor: instanţe . nea- | 
timate şi inamovibile;:; . «sis, asa ara ati 

O singură instanţă - centrali, Sar. putea, „cel pu- 
tin deocamdată, .crea-în ;Bucureşti, instanţă. da 
felul celei înființate pentru întreg imperiul; Aus-.. 
triei prin legea, din 1875,. ori: celei, în ntate. „Pen- 
tru Italia, prin. legea, din 31..Martie. 1889, 

Acest tribunal. administrativ; Superior. ar, „avea 
două feluri: de: atribuiăuni; zii, pat arzi 
- AMai întiit, ;judecarea, în: fapt, a apelurilor - în 

dreptate de: justiţiabili în contra. actelor. agenţilor 
publici,  oră-cînd. va, fi vorba: de. „acele, maţerii. ce . 
Vor fi rezervate i special: “prin + „lege, , competințeă 
tribunalului, administrativ, iissiis pu 
-- ApOl judecarea; în. drept,:a.: tuturor actelor, ad: 
ministrative: atacate pentru exces.de putere,;:.- 

Tribunalul administrativ -ar fi; ast-fel, şi. instanţă Să 
de apel şi curte de: casaţiune: administrativă. : 

Prin această» 'instituţiune 's'ar infiltra, un; spirit. 
de legalitate în moravurile noastre administrative 

Şi Sar garanta; drepturile .justiţiabililor îndrituiţi 
a apela, în contra, actelor arbitrare, la o instanţi 
ferita de.ori-ce caracter politic... i ist a 
"În fine; un: nepreţuit, folos, al unei: “tari: insti- |
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toţiuni, ar!fi: de: a da! o;sâncţiune ]a,.0-.sumă, de 

„legă! administrative; excelente poate.în teorie, dar 

- cari'mat fiinţătîn:-practică,; tocmai din cauza” Lip 

„Sel. unei 'Sancţiuniti: Pa eat i 

“Să: dăm;rîn! această, “privinţă 10) singură. “pildă. 

In o sumă de'legi administrative s'a stator- 

micit condițiuni de -admisibilitate şi. de îndepărtare 

- din' funcţiuui. “Aceste 'rsălutare:: disposiţiuni - însă 

„se nesocotesc şi „unele administraţiuni - --publice, 
şi. îndeosebi .administraţiunile comunale, sunt 

împăriate: de funcţionaii + condamnaţi: « cu. pedepse 

infamante: tite pai 

“Legile; de: adniisibilitats; şi de. indepartate „din 
funcțiuni; cari cercuese: puterea.-câpilor diferitelor 

administraţiuni': şi “sunt -:idâr:! oare-curi. ; făcute în 
contra, lor nu ai valoare: de-cit întru: cât să .cre- 

„ază 0' putere: capabilă : de a 'le- impune aplicaţiu- 

“mea acelorilegi,de:aocrotii pe funcţionarii .desti- 

tuiţă :fără :păzirea formelor legale iși de a sfătiina 

humirile' făcute: cu .dispreţul“legii.-:: ar îi 

| Creaţiunea, unui tribunal: administrativi: are: aste 
fel menirea, de âr: face.'0 :vâalitate: din'iaceaă 4USpi- 
rațiune, în- deobşte”: simțită, că administraţiunea 

Ast- f61;: între: sistenuil actudl al: “tdlei - adr 
distrative arbitrare" şi : lipsă 'ori-cărei.-tutele,ca,. în 
sistemul : destentralizăriy': absolute,": luăm o: pozi- 

_ țiune:! ntermcdiară, preconizina.: Sistemul; tutelei 
judecătoreştă. "i ii i: tt teo i 

Actualul sistem nu se' mai, poate. susţine... 
Sistemul deseontralizăriy: absolute, : excelent în
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teorie, înfăţişează, în practică, la n0i,. oare: cari. 

neajunsuri. | 

În adevăr, pe cită, vreme, din cauza ingerine- 

lor electorale, corpurile elective reflectă tot vo- 

inţa puterii centrale, pe atita. vreme a, tot-puter- 

nicia consiliilor comunale şi judeţene va repre- 

zinta tot tirania, guvernamentali, însă lipsită de 

francheţă şi cu atit mai arbitrară cu. cit ar îi 

mai învăluit. 

“Un sistem administrativ îngrădit cu: garanţii 

judecătoreşti, ar fi acela care, cît pentru azi, ne-ar 

“da, cele mai mulţumitoare resultate şi care ne- ar 

îndruma tot-odată, prin întărirea spiritului de le- 

galitate, spre un regim care ne-ar. permite cu 

vremea, să ne folosim de bine: facerile adevăratei 

descentralizări,
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| „50 DE ANI DE > POLITICĂ LIBERALA: 

Par e ee tul 

Articolele ce urmează'aci: sunt: documentarea teze! isto- 

ice desvoltată în prima. parte:a acestel. broşuri sub “titlul 
O epocă de coborire, sri a ei 

"Cea d'a treia. cîrmuire! a geztidulut liberal de 

„Ia 1866 în coace, ss rezumă, “din punctul: de ve- 
_dere al politicei externe, în“ Scuzele de 'la "laşi, 

Nota austro-rusă,! Decorarea. n Teszenszhy pi 7 

Pentru bunul * renume: al! acestei ' tări” este ! de 

nădăjduit că guvernul Sturdză va pati cu: căde-, 
rea această, politică umilită. ! ei 

„Dar atâtea, înjosiri sunt; “orar; “menite a avea, 

urmări mai grele de cît simplul încident al schim: 

băriă unul guvern. “Ele'vor fi 0 povară care va; apăsă. 
ani îndelungaţă: asupra întregului partid “liberal. 

Cînd, pentru a, treia oară, aceeaşi politică ne- 

fastă a liberalilor produce identic aceleași roade, 

nu maj poate fi îndoială că apucăturilor acestui 

partia datorim ' ştirbirea, teritoriului, pjertârea”, in 
tereselor noastre! şi “umilirea' ări 

Intocmind aluatul de politiciană ce! “prin: poli- 

tică se ridică, la avere, liberalii sunt; capabil: de.



  

ori-ce faptă păgubitoare ţării, spre a pune mina, 

pe buget şi a-şi potoli nesaţiul. 

Fiind dată lipsa lor de scrupul, în alegerea mij- 

loacelor 'd'a parveni, ei ai o aplecare deosebită 

spre exploatarea cestiznilor externe. 

In. adettări! de hund6; politica ; internă::le ; oferă 

numai o cale de a veni la putere, politica, ex- 

ternă, le oferă două căi. 
Dacă» nu-se pot. impune. prin .smintirea, . mase: 

„Lori populare, 'amăgite:.de: declamaţiunile. lor, pa- 

_triotice, atunci ei se bizue că vor: fi: aduşi. prin 

„altă cale, din care nu e exclusă chiar presiunea 
externă, acreditind acest axiom: FE mai bine 

pentru: Rege; în, vremurile. turburate, să aibă pe bi 

berală, la; guvern, de cât, în. 0poz zipie.. SARE 
„„Acesta, a, fost. YVecinic cugetul. partidului liberal 

şi vecinic. el. a servit. această: politică, prin ;mij- 

'loacele cele, maj; violente.. Nu, e 'ceştiune, externi, 

care.:să- nu, fi. devenit, temi de, propagandă dema- 
gogică, „de agitaţiune, de. stradă Şi „de. Scandal 

  

nu: o. fi jertfi, în. schimbul, puterii. - 
te iile 

„Roadele, aceștei peliţice voim, Să, ie. ară stiu să 

  

as ie 

“iLiberalii i inaugur zează, i doripia, Regelui Garol:pr „prin 
or ganizarea. pe: teritoriul, „nostru. a. bazidelor. bul- 
gare şi: prin, scandalurile "ce ai, „însoţit, aşa. „zisa, 
luare: a, Transilvaniei. . at Pa
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“» Apo), liberalii vin, :pentru:-prima oară, la cirmă 
şi sei menţin: lă; putere. "Prin. concesiunea Strus- 

bergii! ie titi iu 

Niciun partid: nu: consimţia:: să. dea. acea con- 

cesiune': oneroasă,: prin“care .kilometrul - de : drum 

- de fier''era, plătit: 270: mii; lei, unui aventurier ca 
Strusberg; care: ÎŞiisprăvi cariera” în închisoare 

dela, Moscova: isi cei sii ui 
: Brătianu: însă -:s se: irivocşte:» "cu, Strusberg g, pe 

care îl'pune' sub.tutela rjidanului :Ambron, numit, 

comisar : al guvernului romin. Sfirşitul acestei 
scandaloase :afaceră „e. 'cunoscut : cînd. Strusberg 

declară: într'o: bună: zi;că nu mal poate continu 

lucrările, se constată, că: Ambron -vinduse toate 

efectele Statului Romin. ce-i fusese încredințate 

spre păstrare. ina „o 

Tată 'prima- ogari „căreia. se derotează on Bră 

tianu şi partidul: liberala: i i 

Iată aculii şi mijloacele: demagogice € cu “cari că 

sprijină politica, dorit; ci: e. 

“In ţară; împotriv irea în: contră. concesiunat 

Strusbârg. ora :mare.:-Pe "atunci. ţara: avea încă 

voinţă și 'corpul“electorăi, care-nu: cra “încă ani- 

hilat prin» revizuirea, de Constituţie: „din 1883, ştia 

si reziste, ie 

Lai 30 Mai: 1568, £ Senatul dete inot de blam 

guveriulul : Brătianu, i ii tri - 

Atunci intră în scenă bandele. .:: . =. 

“In“eapul:' unor cote de“ bătăuși, „Brătianu se 

duce, la Cameră, unde:: "i se făce ovâțiunl ; vice 

presedintele Cameril, Costa-Foru, e maltratat de
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ciombigași ș şi «najiunea, îndignată» din tribune face 

manifestaţiuni. în: favoarea, disoluţiunei: Senatului. 

Prin asemenea mijloace dobindeşte Brătianu 

_ disolvarea, Senatului: „Şi concesiunea,. Strusberg. 
":Cu' toate 'acestea,:'el nu.se-poate menţine multă, 

vreme :la 'putere. “Trecind. în opoziţie, autorul a- 
„ cestor“! scandaluri are : îndrăzneala, să-şi facă o 
„armă de luptă din afacerea Strusberg.. EL se pune 

-- iar în'câpul bandelor şi, în întrunire - publică, a- 
| cuză pe Domnitor! pentru! concesiunea, drumurilor 

-. de“fier, Li sii crt ra 

„Noua, campanie de agitaţie, „dusă fiţiş î în. COn- * 

tra. sefului : "Statului, trebuia,. pentru: a -fi mai pri- 

mejdioasă, să. se altoiasoă, + iarăşi. pe ..0 -cestiune 

„exterioară: ini i iri ti 

Starea, Eur 'opei era, din cele mai tur bure;. Franţa 
era în ajun de a.declara; războiii Prusiei, din. cauza, 
candidaturei la tronul Spaniei: a;:fratelui „Domni- 
torului. :nostru ; . sentimentul. de: ostilitate al, gu- 
vernului francez, , faţă de prinţul , Carol, era aşa 

- de“ dirj, în cît.ministrul. :de:- „externe . al. Franţei, 
 ducele-:de Gramont,:propuse. tronul, "Romîniei. lui 
Vodă-Cuza,:care' refuză, zicînd ::<Nu. Voiil : consimţi 
nici odată â mă întoârce în Rominia cu. Sprijinul 
unei intervenţiuni streine». - ie e 
Politica. de':răsturnare: a; Dinastiei ;; este. iarăşt 

pusă în lucrare prin mijloacele. obicinuite: ale par- 
„tidului liberal. „i: ci citi ip 

a sa pe la, sfârşitul « luă: “Talie, 1870, "Franta. declară 
iu. Prusiei şi: la 8 August „se. proclamă re- publica, la. Ploeşti. . i io i) spre
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- Succesele armatelor. prusiene opresc puţin a- 
vîntul rovoluţionar din Rominia. Totuşi Roşii î împing 
sminteala pină acolo! încît să- -ȘĂ reînceapă, tenta- 
tivele criminale * chiar după victoria, de la Sedan. 

In” seara: de 10: Martie 1871, bândele organizate 

de Roşii i năvălese;; sub” protecţiuneai prefectului 

de poliţie , Simeon Mihălescu,! asupra: sălil 'Slăti- 
- neariu,; uhde” colonia, germană” sărbătorea, ziua de 
naștere” a: Impăratului : 'XVilhelm' şi dai cu -pietro 
în reprezintântul' Germaniei! în' Bucureşti. 

Principele: Carol '& îndemnat; lai abdicare şi exis- 
tenţa Statului Romin e pusă în! priinojdie. 

„Energia şi devotamentul UE, „Lascar Catargiu 
scăpă, de peire ţara şi: tronul. 

Dar dacă acţiunea, partidului conservator a pu- 
tut înlătura, € o primejdie niomentană, impunitatea 
și chiar răsplata, de “cari s'aii folosit faptele ne- 
pitrioticc” “dle capilor făcinâgogiei ăi întemeiat o 

şcoală ale cărei roade: 16” culegem azi. 

Ii Ii 

Guvernul Lascar Catarei; din 11: Martie 1S71, 

venea la putere cu un program de politică ex- 

ten precis: dobindirea, Independenţii pe cale di 

plomatică. i 
Această idee era, expusă do 'ziarul Pressa incă 

pe la începutul anului 1871. 

“Tată ce seria, pe atunci, ziarul conservator: 
€



Noi înţelegem. a. dobâmdi independenţa României 

pe cale diplomatică. i 

„Noi înţelegem, ca; „independența, „Romîniei, să se: 

muenă sub scutul unei perfecte, meutralităţi.;., 

Să. aibă, garanţia. colectivă. a; puterilor | mar. 

„. Această ţintă; 0 urmărește ervortul, nostru în. 

modul cel.mal. stăruitor. și ceri nisi 
„"4a.1875-.el isbuteşte, să, incheie. cu. Austro. Un-. 

garia, un; tractat, de. comerţ;. care. constitue; 9; re- 

cunoaştere. a suveranităţii . noasţre.. Un, alt, tractat 

era. negociat; 'cu. Germania şi aproape, dobindit cînd 

cade guvernul. conservator, rit sari 
a IĂ poate oră-cine. închipui, ce, foloase am fi căpăţat 

dacă complicaţiunile orienţale ne-ar fi găsit în 1877 

deja independenţi::;,,; se patit carta at 
„Faţă, de această. politică. a, euvotnulul. conser: 
vator, „care e, atitudinea:. partidului. liberal,?. i 

Ele în, contra, . indepenăenţii, în, cotitră 

regatului el se „pronunţă, pentru. o. politică 

turco-filă. . 
"Iată ce scria, Românul ia 13 Iunie 1873, cu pri-. 

vire la, sprijinul ce ne dedeai Germania şi Austria 
ca să ajungem la, independenţă: 

« Austro-Ger: mania, | „neputând, : dobindi aservirea 
noastră. desfiinţindu-ne. autonomia, speră astă-ză a 
ajunge la acelaşi zezultat. sustrăgându- "ne. de sub ga 
ranţia. marilor puteri europene, i: -maă ca. seamă 
de sub apărarea, obligatorie a Turciei. Iată 
ce însemnează astă-ză Independenţă. 

. Iată însă ce mai scria Românul: 
< Autonomia noast d e garantată. prin “tractatul 

   

    

ji rii tari Ti ze ” 
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do'la Paris şi bin6 face Turcia, de a nu voi 
să ne: declare independenţă ș şi să ne conser ze : 

ast, =fel. autonomia noastră». «in ss ai a 
Cât pentru» ideid. Regatului i carep încă pe atunci 

era. pusă be! tapet, ea.:era;: mată în;:batjocoră, de 
Orăşanu rit” o piesă-satiricărintitulati: Regat cu 
apă rece. <Rominul» taxa, acestei veleitățird'a 
proclama regalitatea :.gărgăuni: de. Regat. 

„Aceasta e :politica niizerabilă pe'care cutează, 
să'o susţie partidul liberal trei ani abia după'is- 
prăvile de la, 1871, cari, — de ar fi reuşit — ar'fi 
şters “pînă, Și nunielo” do Rominio do pe harta 

Europei, n a 

Acum, prin ce: mijloace susține: el politica sa 

„mepatriotică? "-- DIR pt aa au | 

In afară, prin sprijinul dat Turce; în luntru, 

prin vechiul sistem de agitaţiune .şi de scandal. 

:: La ori-ce incident :ce se năştea între : guvernul 

otoman, Turcia căpăta sprijinul Roșiilor. : 

" Raporturile dintre opoziţia liberală şi Poarti crai 

constante. Mazar: Pașa era: trimes merci în mi- 

siune la Constantinopol. : 

-:In 1874 se naşte. un conflict între: Romina și 

'Pureia, Autorităţile turceşti :arestase nişte supusi 

romini. Pe lingă. aceasta, guvernul: otoman pre- 

“tindea, că hotăririle tribunalelor noastre, întru cit 

suntem “vasali, pot fi revizuite de Curțile turceşti, 

“-Guvarnul romin adresează Porții un protest din 

cele” mai -energice.. . 

"Tată, în acesto iprejurttt ce “atitudine ia ziarul 

Românul în numărul de la 25 Octombrie 184:
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Treia nu: mal cuzetă: 1 litera şi la. spiritul 

tractatelor noastrâ!cu::dinsa;;: zi caută mumnaă; a în- 

trebuinţa cele mai extreme represalii, spre a'şi xăz- 

buna: de nesocotitai gi nesănătoasa larmă 

_ce se'tace cu independența absolută, adică 

cu iuperea legăturilor: noastre actuale € cu 

Turcia».:: pai ti rasa is 

" Această încalificabilii, atitudine î în afară, -era spii- 

jinită: în lăuntru prin tradiționalul sistem al bi- 

tăuşilor, al: demonstraţiunilor populare şi. al scan- 

- dalurilor: de'stradă, ze | 

:Panglicarul ce: poartă numele: de Ion Brătianu 

declama în întruniri publice găligioase în: contra. 

Austriei:.pe. tema, 'convenţiunei- comerciale. 

"Guvernul conservator era acuzat; de, liberalii 

turcofili că aruncă '<Rominia sîngerindă, la, „pioioa- 

- rela; contelui! Andrassy2.: Sai e ti 
“Bine înţeles 'că,:— .ca -în.. tot-d'a-una . în 

- Schimbul.:puterii işi i a:  decoraţiunei “Coroania „de 
„fier carei :conferea;: titlul de -Baron,: Brătianu a 

ratificat, apoi cu:iscălitura .sa,' acea convenţiune. 

“Prin uimare, vecinic aceeaşi politică. mlădioasă 

la. putere, desminţind aceeaşi politică apelpisiti. 

din opoziţie, vecinic. aceeaşi : lipsă, de: patriotism, 

aceleaşi. “scandaluri, aceleaşi. umilinţe. - a, 
 Scandalurile :din Cestiunea, - Naţională. nu. sunt 

ceva; noii. :Ele.sunt urmarea, aceluiaşi sistem care 

s'a, dezvelit în afacerea Strusberg,: în afacerea, de 
la sala, Slătineanu, în cestiunea, Independenţii. Şi 
în cele altele, de” cari avem: să ne: ocupă, | 

IRI:



Veniţă la putere în Martie.1876, liberali rămin 
statornici asupra unui singur .punct, anumo: tu 

marea politicel 'lor turco-file. 
Ori-ce idee de emancipațiuno 'era calificată a- 

tunci în Românul” de -.<peirea: Românici>, «su: 
proma, trădare», «violare a întegritiiţel imperiu lut 
otoman». i sr . 

Sălbatică în 1876,':ca şi în 1595,. şi căliuzi (1 
numai de gindul d'a distruge tot co aii ficut aud: 

versaril lor, el dai nivală chiar” și în ministerul 

de-războii. . . 
În ajunul văz voiau, că suspendă recrutarea 

anului 1576, că redic bugetul ministerului de reiz- 

boii cu un milion, ei desfiinţează. şcoala de cava- 

derie şi şcoala cadrelor de dorobanţi, ci depun un 
proiect de lege pentru. desfi inţarea armatei perne 

mente, ci votează. o lege pentru vinzarea lu mezat a 
efectelor militare cumpărate de generalul Florescu. 

D. Sturdza declară, în Senat, că tunurile cum- 
părate de conservatori vor rugini [ără folos. 

Cu toate acestea, cind ciţl-va ani în urină, 

amintirea acestor:-fapto începu a so slăbi, lib 
ralil scoasert la ivialt legenda marilor lor prev 
deri cu privire la participarea noastră la război, 

Dar nu numai atunci, ci chiar cind r: azboiul 

între Rusia și Turcia cra declarat, * liberalit pr 

testati cu cea: mal. mare energie cum ci tear 
trece măcar prin minte de a participa la Tia
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“In Aprilie 1877, în cursul discuțiunei conven- 

țiunei ruso-romine, d. ministru de externe, răs- 

punzind d-lui Carp, declară în Senat: 
-< Dar:ionorabilul :d.. Carp, zice. că vrem. să tre- 

cem peste. Dunăre; Dacă în adevăr sar vedea Un 

“singur cuvint. prin care, Sar, înpinge- țara de a 

nu rămânea în: hotarele .:ei, şi.de a. se încerca, să 

periculeze:i ceea-ce' are,:. atacă onorabilul d. Carp 

"ar avea .droplate ;si: vie; să ne. acuze. că am Gruiu 

cul fara în eventualități primejdioase... 
"De.o.dată, însă, se „întimplă”.o" subită, “schim- 

bare: de front.-: Ci pie lit ut 

:; Surprinşii de' evenimente, Roşii se. “aruncă, în 

braţele Rusiei. Din „buroofili fără măsură, el devin 

rusofili. la, exces, e eri | 
: Adevăraţă. aventurieri, politică, capabil de. 3, 

juca, soarta. ţării.: pe:9: Singură,. „cartă, ei. se az- 

vîrlă: în - aventuri. fără. nici -o garanție.. -. | 
- Pînă, înt”'o- vreme; pe. cînd: „făceail. Dolitică tur- 

coâlă, liberalii... găsea. singura. g garanţie a exis- 
tenţii. noastre, în. Suzerânitaţea,- “Turciei, , Şie batjo- 
coreaii 'aspiraţiunile : către: independenţă ş şi, către 

regat... Prin 'organul ilor - Românul. „ei: fceail urmă 

toarea declaraţiune : pi t ” 
-" Dn Europanu mai e, un:.secret pentru a nimeni 

că Principele: Carol are, „veleităţi. de glorie militară, 

de mărire. politică, şi. că în „aceste: veleităiţi :. Basa- 
rabia ar fi'sacrificată în „schimbul. altor prețioase 
avantagii. Se: înţelege, ce ;sorginte : :de reardicare 

ni fa redat prin Basarabia, . ce. bine imens, este 
„Pentru noi. această Basarabi. Basarabia este cheia
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pronxişirii şi puterii Dominiei, Ce este cspiratiu- 
nea de a ne emancipe de darul anual ce facem 
Turciel ; ce sunt vanitoasele preocujxiri ca seful 
Statului sc se intituleze prin “înuitaţiune str ind 

„Aaqjestutea Sa Regele, în loc de el muuni pe romi. 
uneşte - Măria Su Voslă, ce sunt acestea ! Desertăe 
ciune — pe lingă mărcuta aspiratiune de a pistru 
Pasarabiu !> 

EI bine, aceiasi cumul so aruncă în brate 
ausiel şi, din prima zi, sacritcă Pusarabia, 
Ajuns la putere, Brătianu de latută co dă ochii 

cu principele Gorciakoil, la Livadia, se buvatnztee 
cu ideia retrocedării! Pasurabil, 

Este un lucru caro, azi, nu se mal poate tâe 
gădui, că înainte chiar de convenit dee la Arie 
lie 1877 şi inninte do trecerea armateier pusti 
prin Rominiu, Brătianu stia că Pozitia sasi 

luată, 

Inainte de trecerea armatei Dati ame 
Dunăre, cabinetele curoprenn cau jean ra 

Rusia voeste a relua Pasari, 

„tccastu cra: cuprins în nul [raiit ini ue: pir ris 

tate de turcul” Derbi, în peciiii fi peria? iat ei 

glez de la 18 unice 1975. | 

La 23 Iunie (3 Iulie) cd pri Pret o 
aentul nostru la Vina, teen ci 

efituieşte pe Ronvint sil nu treci In: ari, ca 

husia plamicieşte a da Piiuiri o jeirie i SI 
irogca şi in erliimb de a-si anieui şir” aia ci 

earabia >. | 
Cu citncea zile ini, pri ie
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| clarase, la Ploeştă; lut. Mihail - Kogălniceanu, pe 

atunci ministru de externe, cun că e: înţeles cu 

Brătianu asupra... cestininei retrocedării Basarabiti. 

„Câna pe urmă Brătianu se prefăcu .că nu ştie 

despre retrocedarea; Basarabiei, guvernul rusesc 

i. dețe:un comunicat; prin organul săi le : Nord, 

care, în numărul. de. la 27 : Februarie 1878, cu 

prindea următoarele : 

-. «Cererea retrocedării Basarabiei era cunoscută 

miniştrilor română înainte ichiar.::de. tr cerea, ar 

matei. române peste” Dunăre». e fi 

Vom -sfirşi aceste: citaţiuni.; rin un . extract 

dintr'un foarte însemnat. discurs. al. lui M, “Kogăl: 

niceanu, :discurs. foarte puţin : cunoscut, : dar: pe 

care. Pam. găsit reprodus. în; extenso, după, notele 

stenografice: corectate de Kogălniceanu, în. colec- 

tia ziarului Națiunea, organul. lut: Dim. - Brătianu 

„Şi Kogălniceanu. Acest document are o deosebită 
însemnătate,.pentru că ;cuvintul lui Kogălniceanu 

nu poate fi pus;;la îndoială de liberali, şi fiind că 

în vremea despre care Kogălniceanu. vorbeşte, a 
era. ministrul. de externe 'al liberalilor. ep 

ia pda a zicea Kogălniceanu. în întrunirea ţinută 

re 1885 (discursul e reprodus în Aa 
jiunea. de la-14: Moembre):.:;. i. 

„« Am fost ministru :în,, timpul, războiul: şi vă 
mărturisesc: că numai Dumnezeul părinților. moşthi, 

i natală „angela soldaţilor noştri. ai putut să, ne 

at ati masa e d tat «Donlor,: e zui d a lui Ton Brătiant 

:Ş piă. ştiu astă:zi - că - Basarabia,



89. 

cu: mult. înaintea, . declarării: :7ăzboiuluă .. turco-ru- 
sesc, era hotărit să fie luată, aceasta încă -. de .la 

înțelegerea: de. la . Reichstadt: Aceasta, d.«-Ion Bră- 
tiani „a trebuit. s'0. ştie de'la-:ducerea sala, Liva- 
dia.. Apoi. „principele Bismarcl, şi . direct. în, timpul 
războiului: şi, înainte prin. repr ozintantul Săi Al 

vensleben ;na-i.a spus-o 'că . Basarabia era dată;?.. 
«Ion Brătianu a ascuns-toate: acestea -naţiuneă 

sale. Ba încă mat mult când. în: şedinţă ' secretă 
Va întrebat. un deputat.:. ce. ştie despre Basarabia 
cînd eii spuneam, că bine. informat; că. Basarabia 
era dată încă. dela Reichstadt, d-sa- a: răspuns : 

«Nu împărtăşesc. ; părerile - pesimiste ale 

colegului, mei» şiicontinuă:. «când; aşi. şti 

că Basarabia. se pierde,.. ei un moment 

nu aşi mal sta .pe. “aceste băncl.. =... : 
Toate aceste fapte. pe cari nu: ştim; cum le-am 

putea califica, alt-fel.;de cât cu cuvîntul: de. îră- 

da nu sunt însă nimic altui d de. cele « ce le- -aă 

  

Inainte de Aprilie : 1817, 1, Brătianu ştia des- 

pre hotărîrea guv ernulăl, rusesc, de-a-ne “ua. Ba- 

sarahia, .:.:: E it 

Câtă grijă, citi: taburare “trebuia, să “cuprindă 

inima, ori-cărul om cîtu- şi de puţin iubitor de ţară, 

"în asemenea. împrejurări |. : 

Citi ușurință, din , „potrivă, cit neprev edere,
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cîtă “lipsă de. patiiotizm, cîtă! făţărnicie a, arătat 
acel. omise i ie tt mi DRE 

- Hotărirea; Ruşiloi. de -a' luă Basarabia. era, cu: 
- noscută, şi totuși :guvârnul iscăleşte convenţia. de 

la 4 Aprilie; “pentru: trecerea, “armatelor: rusești, 
convenţie 'în:icâre 'se-introduce un'articol'echitoc, 
care::a fost interpretat, : în: aşa; mod, - în - cât s'a, 
legitiinat luarea Basarabiei: nn i 

„Dar, în fine, „trecem: peste: această 'împrejurare, 
După ce armatele: ruseşti: trec în Rominia; după 
ce' ele” trec “Dunărea, după ce ele:-sunt înfrânte 
înaintea Plevnei,:o "situaţie! noa se -creiază.. 

“S* Ruşii; : <zărobiţis !-de”.Dureăj-ez: âceăsta''6 chiar 
. eXpresia' răarâlui duce 'Nicolâe-—noi cerisă: trecem 
Duhăredr'şi:să, cooperăm:cu dinşii- la războiă, - ” 

Chiar de:nu-S'ar fi: ştiut. de pierderea “Basara: 
„bi, era'cu' putinţă :ca să intrăm în:războiti ală- 
„tură de -Ruşi, fără să specificăm condiţiunile. par- 
ticipării noastre,: fără să; prevedem. 'avantagiile 
izbîndei viitoare ? a o 

Dar se cunoştea, gîndul Țarului cu privire la, 
„ Basarabia şi totuşi participăm la război, scăpăm : 
armata rusească, mulţunindu-ne drept ori-ce fo- 
loase, cu stipulaţiunile cuprinse în convenţia de 
la 4 Aprilie; care: era Brivitoare.la: libera :'trecere 
& armatelor ruseşti prin România. ee 

Regele, în memoriile” sale, (vol. III. p. 212 din 
ediţia, „germană) : scrie! în această; privinţă la, 19 Tue: i 
Îi ii) care se află pe lingă prinţ, este de. 

ca e momentul de a veni cui francheţă” în 

pa) sata
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ajutorul :-Ruşilor, or-unde Și ori-cit e cu:putinţă, 
căci. alt-fel. ei. pot. fi respinşi. peste. :Dunăre şi: Ro- 

iînia, să devină, teatrul războiului. 
pt 

pi inţul Gârol. ezită dis. de a fi ast. fa atras 

în aținine! împreună, eu înt caga sa, drmată, fără 

nict.o garanţie , obțânzită prin convenţiune, şi 
de aceea nu poate, împăr lăşi, în totul părerea mi- 
nistruluă săi." 
«Acesta, „Susține, pe. de altă parte, că prin 0 noul 

contențiuie ce. gar „încheiă, „acum cu "Rusia, sar 
anula” mecesarmente contenţiuiica, anterioară de lu 

4 (16) Aprilie, şi, nr cună cu aceasta, garan- 

ţiile şi avantagiile politice obţinute prin- 

trinsa, - rneriii - 

Pe atunci C.A, Rosetti rispundea celor ce. sfa- 

tuiaii să se stipuleze, prin. tractat, avantajele co0- 

peraţiunei: noastre la, războiii, că nu e nevoe si 

'cerem garanţie, zapis ori emanet, şi că tre- 

bue să ne încredem' în: .mărinimia,- Impăratulul. 

„Din partea unor. oameni, cari nar fi “cunoscut 

hotărirea Rusiei; d'a lua Basarabia, o o atare. poli- 

"tică mar: putea fi.privită do cît ca-o: neghiobie 

- fără pereche. Din partea. însă a acelora ce ştiaii 

că Basarabia ni. se va lua, asemenea atitudine 

constitue o. adevărată „trădare a intereselor țăril. 

“Am -expus pînă. aci faptele privitoare la pier- 

derea Basarabiei; să arătăm acum atitudinea 1de- 

magogilor noşti în aceste triste împrejurări. 

Se va -vedea că, în tocmai ca în afacerea Strus- 

" berg, în afacerea convenției cu Austro-Ungaria,
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în Cestiunea, Naţională de. azi, se utilizează ace: 
leaşi -procedeură: -demagogice, cari. trag după ele 
aceleaşi roade .funeste :pentru. ţară: '-" | 
„Cind, se află că Basarabia e pierdută, Brătianu, 
pentru a 'se pune lă, adăpostul curentuhii de exas- 
peraţie din ţară şi “să. „plisţreze „piiterea, are. cu- 
tezanţa,” să afirme "că. nu. știa, nimi€ “despre “inten: 

„iunile Rusiei: şi porneşte” 0 Campanie, nebună în 
contra, imperiului, vecin. 

| Fiind” dat că nu putea, scăpa “Băsarabia, nu-i 
rămînea, da. cît să obție î în schimb foloasă cit mai 
înținse, Riuşia „oferea, pe. pr eul” tăcerii moastie, 
Dobrogea ! pină, la Varna, şi Şilistra, Şi ne; fă gâduia 
şi Vidinul. Dar” pi6tderea- Basaiabiei * îi f atiăs 
căder ea cabinetului Brătianu. n 

;. Pierderea. puterii era singura, .temere a Roşiilor 
Si d'aceea i-am văzut atunci prefăcîndu-se că lupti, 
pentru păstrarea -celor :trei judeţe cerute :da Ru: 
sia, prin: pantahuze acoperite: cu; ișcălituri, cu: de- 
clamaţiuni de "stradă, cu “insulte în presă. la adresa, 
Rusiei. -Cu bătiuişii. şi  masalagiii : lor, pretindeati 
liberalii că vor recuceri Basarabia. . îi 
„Acestea, se petrecăaii în: tară. Să: vedera efac- 

tele Sistemului. demagogic. în -ştreinătate. : 
“Pentru apărarea. intereselor ţării pleact la Ber- 

lin, Brătianu şi Kogălniceanu: Și, în timpul acesta, 
C. A. Rosetti: ia iinterimul preşedinţiet “consiliului, cai Banat tre aa a pipe 
fusese însăroinaţ, în cele | alee că GA: „osetă i e imprejurări, CU. "Preşe-
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dinţia consiliului, „Produse în n Sopa o  impresiuno 
dezastruoasă: -,. -,. 
N am găsit un. „amic. care să ne sprijine la 
Congresul de! lă Berlin; toată. Europa ne-a pără- 
sit 12, exclama. Brittianu, înțorcîndu- -se în ţară. 

* Această păţanie să ne „Seryească, măcar po vii- 
tor pentru, a nu anal îngădui acea politică dema- 
gozică de „provocaţiune, atunci cînd nu e tiritoare: 

La, Berlin, am "găsit negreşit pe Ruși! nu numal 
protivnici, dar. îi încă exasperați în contra „noastră. 
„Austria, « era Toprezintață, la Congres „prin Con- 

tele Andrassy, care fusese, insultaţ do: Brătianu 
în, “timpul, “mafifeștăţiunilor, de, stradă, din” 1876, 

- Cit”pentru “principele Bismarck, “el irita pleni- 
potenţiarilor noştri:'o ostilitate vadit, care se 
manifesta, chiar. în- =mod public i în prosu oficioas 
germană, n ein 

Faptul .că Brătianu: fusese desemnat ca pleni- 
potenţiar:a] Romîniei, „şi că. C.A. Rosetti fusese 

însărcinat cu preşedinţia, consiliului, zeco zile abia 
după atentatul socialistului Nobiling în contra 
Impăratului, Wilhelm,” exasperase . „spiritele“ din 
Germania în contra „noastră. 

La 7 Iulie. 1878, Norddeutsche Allgemeine Zii- 
ung), organul prinţului, de, Bismarck, scria : 

. “< După | ionii se zode,! “padicalismiul politie din Du- 

„cureti joacă” un joc periciulos; cu atit ai -pericit- 

los, cu cit politica externă « Rominici, condusi «e 

dinsul, nu i-a cîştigat nicăeri amici>.
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„Ziarul ehglez : Dai 7 Telegrapl publică vurmmătoa- 

rea, depeşă din Berlin cu data de 9.Iunie 1878: 

S <Ştiea că 0, a. “Roseti a. fost majinăt preşedinte 

“al Consilii de ministri, în oimâia, a deşteplat 

primiti Car ol. D. "Rosetti e aia “deitobr at: socialist 

și Miicarea, sa, ta, “cele * iai: “inalte funcțiuni ale Sta- 

tuii de către a, eihbriu a. căsei + : Hohonz zollerii, 

atiincă când. capul. dgelii Cust “zace. “ănil, de riiâna 

iun dsasiii emocrăt- “socialist, aută în “toţi ger- 

manii. eali indignare şi dezgust. "Această nu- 

mire. e. de'r răi augur pentru, realizărea , „ădejdi- 

lor ee Rominia întemeiază pe. viitorul Congres». 
sii 

  

  

| -- Atătudineaj, ostila: Germaniei în contra; pleni- 
potenţiarilor; moştri:nu; S'â desminţit iun moment 

pînă la, sfîrşitul congresului. Ca dovadă, mai: re: 
producem următoarele extracte din oficioasa Nord- 
deutschă. Allgemeine! Zeilung. din: 413 :Iulie 1878: 

e Seliiinbară ta. EI! ro ce.s sa. „prodiis, în “Spii-ilul: cer 
cat ilor guceriameităle "din România, de 'cînd cu 

îtoarcerea 'd-lon: Brătianu şi Kogălmicocnui de la 

Berlin, dovedeşte „încă o: dată * că. „mavafeluicile.« ar: 
tificiale „bulz zale mima pe dorințele ş şi “intoesole unui 

singur “Day id, ni at nici trăinicie nici durată 
şi că. indignarea guvernului. actual asupra. sti- 
pulațiunilor; de la, San-Stetano nu a fost: de, cit 
artifleială». 

| 

  

' 

  

ea Aa pa ri a a Aa 

Şi articolul se încheie 
| ie cu: rm . 
vaţiune : - itoarea „obser
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„i « Radicalii lin. România. sunt tot aceia, cari are: 
nință ; prd Şi sigur “anţă - În, cele-Valte State. din 

: Buropaa.,..; 
Sai ta EEE Prea mita i: : 

+ Precum. soiitede” iîn' aceste tragice : evenimente 
Sai: dat iîncă,i0 :dată pe; faţă: toate iînsuşirile - de: 
magogilor noştri : pe de o parte învoirea. la toate 
pretenţiunile::străinilor, :cate:de iastă „dată a mers 
pînă la, trădare, pe. devaltă: “parte” deslinţuirea,. pa: 

timelor demagogice cu câri'se- înşală. ţara, şi-ni se 
înstreinează; 'simpatiile Europei. + Mai at 

   
Dup înstreinarea, “Basarăbier de 'către'liberali, 

în'1878, guvernul ' "lui; I6n Brătianu” a mat: fost 

pus la, încercare; în “timpul cîrmuiret : sale ce se 
Sfirgeşte la 1888. „asupra “trei cestiuni :externe de 

căpetenie : Drepturile Evreilor, Cestiuica:" Dunării | 
şi "Conicnţia consulară: cu Germania. ! 

FR e 

„ÎN, cite-şi trele, cestiunile, jara a. “cazut: mai “ pugiă 

să înupte în contra. pretenţiaunilor * puterilor. sirdine 

de. cit. în :contra, „concesiznilor deja făeute, de gu- 
“vernul FOR, e ae da si 

„IN cite-şi trele; cestiunile,- guvernul: romin acor- 

dase; de. la începuţ, “tot, ce i se ceruse și țara n'a 
fost ferită, de o, suniă, de menorociii, "de. cit mul- 

- Intru cit: priveşte cestiuniea izracolită, trebue s să 

amintim! „mai, întâi că: liberalii, pentru a-și jus-
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"tifica “titulatură 'de "piaţionali “pe' lingă. aceea, de 
liberali, ai făcut vecinic paradă de antisemitism. 

Pe cîtă vreme declamaţiunile lor patriotice nui 
expuneai să -piarză puterea, liberalii, mai -ales în 
opoziţie, 'eraii :neîntrecuţi. în manifestaţiuni anti- 

> evreieşti ii pai e ii au 
„Cînd însă, graţie 'nedibăciei ; diplomaţiei lor, vic- 
„toriile; noastre:pe cîmpul: de, războiă- fură, răsplă- 
tite cu pierderea Basarabiei şi cu: cererea de îm-. 
„Pămintenire a Evreilor, liberalii „de la: început se 
_învoiră Ja concedarea drepturilor Evreilor. 
Iu Spre amintire, reproducem aci proiectul primi- 
tiv al guvernului liberal : 

. „Prin: aplicarea, art. 7, sunt primiţi a. se bucura 
îndată de drepturile: civile şi, politice, israelițăi. cari suni nășcuți şi crescuți, în Romina; . . ,- 
„a ândeplinăt. obligaţiile. Jegei „nălitare şi asi slujit 
"SUb, drapel; se i e eta 

„_- Gă obținut în România. diploma. de bacalaureat sași cinci clase gimnaziale ; _ | ni făcut: dohaţiiină : Statultă sai 'stabiliimientolor 

4 

Publice; Si Ş Da 
„dă publicat opere în' lib românedscă ;" păsedă. stabilimente importante de comerciti “şi industrie. 

au 

a tra aie i i [N Dacă acest proiect de lege, prin care să împă- ininteneaii. toţi cei ce întruneaii fis numai ună din aceste Condiţiuni, ar fi “trecut, “aproape, nic un izraelit par â rămas” neîmpiniinteniţ, - r: 
” . . . A 

. ” 

Trebue să amintim că :pentri a'0bţine votarea. acestui proiect de lege, Brătianu a! mers: pînă a.
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ameninţa: în- şedinţă - secretă, ..pe deputaţi, Și s0- 
natori, cu ocupaţiunea, streină. 

“ Mulțumită însă,. energiei partidului conservator, 
„care nu s'a lăsat a fi intimidat de aceste ame- 
nințări, ş si graţie. dispoziţiunei Constituţiuncă NOAs- 
tre care cere ca, ori-ce modificare a ci si intru- 
nească, cel puţin 1/s a Cameril şi a Senatului, gu- 
vernul liberal n'a putut zmulge votul de caro 
avea nevoe. 

. Ţara a scăpat. de încetăţenirea Evreilor în masă, 
graţie luptei susţinută în ţară de conservatori și 
graţie acţiunei în afară a lui Vasile Bocrescu. 

Pentru a:scăpa din încurcătura în care intrase, 
Ion Brătiânu făcu apel la fostul ministru conser- 
vator Boerescu, acela care fusese acuzat de ace: 

“lași Brătianu de-trădare cu prilejul încheieril con- 

- venţiunei comerciale cu Austro-Ungaria. 
"Boerescu întreprinde o: călătorie pe lu toate 

- cabinetele europene, spre a obţino.ca ele să re: 
nunţe la angajamentele luate faţă do clo de către 

Ioan Brătianu prin: ministrul săi de externe d. 

Sturdza. 
Pretutindeni Boerescu întimpina greutăţi nu 

atit. din cauza, cestiunel în sine, cit din cauza an- 

gajamentelor luate de guvernul romin. 
- Din Paris, V.. Boerescu serie lui Ion Drătiantt, 

cu data de 29 August 1879, spre ai raporii 0 
convorbire ce avusese cu d. Waddington : 

ARE . . “4 Pa 

«Ne-am înțeles, zice d. IVaddington, cut d, Sturdza 

asupra categoriilor.
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Este grei acum - de a părăsi sistemul“ 

Intro altă scrisoare V. Boerescu relatează ul- 

.mătoar ea convorbire: avută cu comitele Andrassy : 

«Toata Dune, îmă “replică” comitele, : dar catego- 

iile. ai, fost primite. de d. Sur dza. Jată ce mi se 

scrie din Berlin, Paris. şi Lon a. De e ce: mau tă 

jineţă « de angajament: 2» - i 

- Ceea. -ce sa otite cu: cnestiurieă “araetită, se 

reproduce identic, peste un” în, în “chestiunea 

Dunăril. pa 

* Cînd ţara, află despre afacerea, Dunării, -chestiu- 

“nea :era . deja compromisă,: guvernul „Brătianu 

“cedase tot ce îi se ceruse. -.- 

In' adevăr, se declarase; în scris, Contelui Hay: 

merle, “ministrul de externe. ali:Austriei, că Romi- 

nia, primeşte a se: trata chestiunea Dunăriă pe. trei 

"daze: înfi dinar ea comisiei :mizte,- participarea .Aus- 

triei în comisiune, preşedinţia perpetuă a Austriei. 

| Partidul” conservator, sprijinit .şi de M. Kogăl- 

„Diiceanw, . iar dă alarma. . Existenţa, ţării era.de 

„* astă-dată, în joc. Cum: zicea: Kogălniceanu : «Fără 

“ Basarabia, România - încă-“:poate :să trăiască. Nu 

poate însă fără Dunăre». 

| Curentul: se ridică : atît de uriaş. în contra gu- 

vernuluj, în cit acesta, + e > nevoit încă 0. dati să 

dea înapoi. -. - DE : 

Rezistenţa, noastră triuvafă, “Guvernul facu A încă 

o dată apel la un: conservator, la d. Carp; ca 

să-l scape. :
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"si de” astă- dată, * aicuntaţite pe. “cari le întâra- 
pinăm răsar mai puţin din cestiunea în sine, cit 
din angajamentele luate! de guvern. 
Imta”o' 'cuvîntare rostită la: 25 Martie 1883, M. 

Kogălniceanu” ne destăinui împotriviril ce pretu- 
“tindeni întimpina, pe Cind” era, ministru la „Paris, 
„de cite” ori cerea, Sprijin în „cestiunea Dunării :: 

SE Ori aunde „mă “duce, „07%, la ce uşă, bătea, 
pi se răspundea : aceasta este. opinianea d-tale per- 
sonală; concedăm chiar că' aşa ar trebui să fie; 
dar noi tratăm cu. guipernul . „d-tale și guvernul 
d. tade a consimţit la cererile Aust ich . 

“In 1886, țara se găseşte iarăși înăintea, unul 
“fapt îndeplinit, prin iscălirea convențiunei COnsu- 
dare cu Germânia. 

Prin această, convenţiune, sc sustr a cetățenii ro- 
“mână de la instanţele judeciitorești ale ţărei, spre «i 
face juistițiatili au tr ibunalelor, consulilor şi chiar-im- 
"pie gaţilor consulatelor * streine; se hotărăşte că, în 

privința imobilelor ce se tor găsi în succesiunea 
_awnuă supus german, se aplică legile germane şi se 
înlătură ast-fel dispozițiunile art. 7 din Constituţie. 

Din norocire şi această “primejdie a putut îi 

înlăturată : convenţia, consulară a fost retrasă, 

"graţie 'energicel” împotriviră a țării, - 

.- "Dăcă dar, înainte de a ne ocupa de ultima fază 

" “a politicii liberale, care priv eşte Cestiunea Naţio- 

--nală, recapitulăm faptele liberalilor do 30 de ani în- 

| coace, suntem îndreptăţiţi a spune că—de nu în-
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tâmpinaiă împotrivire-— liberalii ar fi adus ţara în 

aceaștă situaţie ;:..... aa. RE 
e) Rominie, cu. feritorul, ştiri prin. desiprea 
Basarabiei; . fără viitor Și, fără însemnătate, eurc- 

- peană prin.. pierderea Dunării; jipsită, în aceste 

hotare, restrînse,. de. suveranitatea. ei prin conven- 

“ţiuni, consulare ca, cea cu Germania; tu apsformată 

înta”o adevărată Palestină prin încetăţenirea E 

vreilor şi prih imigrăţiuneă” evreiaşcă; pe care ar 

fi. determinat'6 ăgisrăînțenirea în masă a Izrae- 

_liţilor. i - a aa ai 
“Acuri - puteri anârăă "Cestitinea “Năţională, care 

„ni se înfăţişează ca urmarea unei: politice 'gare- 

cum. tradiţională la liberali. 

“Adi, ca şi în toate, „cestiunile ce ai, fost che 

“maţi liberali să rezolve; constatiim, aceleași umi- 

line la, putere, succedînd acelorași - scandaluri şi 
Provocaţiuni în opoziţie.. , ; 

"Această politică, „menită, a asigura, numai per. 

„petuairea, dsmagogiei. coleetiviste. la, cirmă, se tra: 

„duce, pentru. ară, prin, concesiuni, umilinţe și În 
„streinarea simpațiilor,, Europei... ERE 

. ua N ci 

3 A AVI st N 

  

Procesul. d înalta, trădare, “intentăti în 1893 de 
guvernul regal; ungar, comitetului. partidului, na- 

-tional romîn din „Tranșilvania, ŞI, “Ungaria, pentru 
„Gucerea ] Memorandului. la Viena, Şi: condamnarea 
la temniţi, a membrilor. „comitetului, „ascuţise pînă 
la ultimul grad conflictul. „TOmino-maghiar.
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"Valurile amărăciunii şi irităril 'ce cuprinseseră 
pă Rominit de pesto munţi trecuseră Carpaţii si 
mişcat 'adinc' pe: Rominii din Regatul - Rominiel. 

Situaţiunea, ce rezulta din - aceasta, era foarte 
grea și foarte delicată, căci trebuiaii împăcate 
Supreme interese naţionale şi de Stat, cu înda- 
tor irile internaționale : şi cu mari interese europene. 
cacat conservator, „prezidat de d. Lascar 

pârtamentul afacerilor „străine, a ştiut să domi- 
neze "aceste împrejurări extrem de gingase, No: 
miînia ă eșit cu cinste din greauu situaţiuno cei se 

“înfățișa, | Intre altele dobândirăm ca membril'co- 
mitetuluy naţional de. peste munţi să flo grațiaţi 
de. M.S. „Impări atul-Rege. 
“In ce priveşte soarta Rominilor din 'Transilva- 

nia si “Ungaria, se pusese în perspectivă oare-cari 

îmbuhătăţină pentr 4 cari: atein probe ce la ii 10. 

ment dat'vor fi scoase lui huninii. 

Co “făcea partidul liberale: tion: a în această 
Vreme” de 'grea cumpănă ? 
“"Poemat fiind-că erati în joc intereze mari, toc 

mal pentru că Cestiunea Naţională forma punctul 
cel'mul gingaş al unei sitaatiunI periculoase, par 

tidul! liberal, credincios politice sal, se arunci 

Jacom asupra " acestel chestiuni si o exploata în 

chipul cel mal demagogie. 

»: După o “campanie din cele mal înilacărate în 

presă, d. Sturza şeful «partidului liberal lulu cui, 

vintul în ședința Senatului «le ln 27 Noembre 1505 

cu prilejul discuţiunei răspunsului la Mesaziul Tro-



102 

Ă “nului, ceru guvernului: să întervie în conflictul ro- 

mâno-maghiar. spre a. Obține. realizarea: programului 

naţional: român,: afară, de an sin gr punct, culo- 

_nOmia Transilvaniei, Asupre, căruia a făcut oare: 

„cari rezerve, i, ss. 

„Nici: obiecţiunea; . ministrului de externe Laho- 

vari că..0 asemenea, intervenţie, e imposibilă, căci 

ar echivala, cu. „i.declarare ; de război, Mică. pro0- 

'rocia — împlinită astă-ză 1-a aceluiaşi ministru că 

d; Sturdza. va, fi silit,la. putere . să, ceară, umilite 
scuze.pentru purtarea, sa.în, opoziţiune, mau pu- 

tut opri ;partidul ; liberal pe. calea. pe.care pornise, 

: “Agitaţiunea, „a, „fost. dusă „pe stradă; „Sail, făcut 

manifestaţianile; cele mai „zgomaţoase;, s a. călcat, 

în Mai 1894, un steag unguresc. Ja Ter; s'a îm- 

pins mulţimea, să atace; ospelul, Legaţiunii austro- 

ungare, în -cit. pentru ..ocrotirea,. ui a „fost nevoie 

de trupe; (am. văzut „noi. înşire pe. coniele „Golu- 

chowsky, atunci , ministru la București şi, “acum 
ministru de externe al „Austro: “Ungariei, . făcîndu-și 
loc printre jandarmi casă. „poată... intra, acas); 
Sai ademenit; . studenții. Romini. din; - Austiro- Un- 
garia, veniţi, în: 1894: la, Congresul studenfesc de 
la, Constanţa, să manifesteze. contra, Ungariei. în 
intea, ; statuie luy „Mihaiii-Viteazul,, act, nehunesc, 
care ar fi.dat loc la, grave. complicaţiuni dacă p'ar 
i fost împiedicat la timp, d î “niz n a 
„După toate acestea partidul: nea “convocă la, 

25, Septembrie. 1894-.0 mare, întrunire: publică, la 
Orfeii . şi. şeful: partiduluj,.- d-]. Dumitra Sturdza, 
rosti un: falgerător., discurs, „în care. susţinea că
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un pericol mcă mare de cit dinspre Rusia şi mai 
iminent ameninţă Regatul vomin. dinspre Austro- 
Ungaria, că mu „mai e posibil gutern în România 
care să, nu întervie pentru realizarea programului 
Rominilor de peste Car. paţi şi că partidul naţional- 
liberal nu rîvneşte muterea şi nu ra veni la cirmă 
de cît 'cu această condiţiune. 

In acelaş timp, d. Sturdza făcea odioasă înna- 
intea, publicului, nostru tripla alianță, denunţind 
că la umbra ei.Ungurii apasă pe Romini spre ai 
maghiariza. - iar două luni mai tirziii, în şedinţa 
Senatului de la 9 Decembrie 1894, d. Sturdza cerea 
din noă guvernului conservator să întervie în Un- 
garia pentru realizarea. programului naţional vo- 
min şi-l acuza violent pentru că nu fuce ciccasta. 

In ultima-i perioadă de opoziţiune deci, parti: 
dul liberal s'a aruncat cu toată furia asupra po- 

liticeă externe a Rominiei, exploatind-o ca şi în 
trecut. : Fiind. chestiunea naţională pe tapet, par- 
tidul a. pus. mîna pe dinsa și a făcut; cele mal 
demagogice . fâgăduieli, și anume : că va înlătura 
pericolul mare şi: iminent ce ne amenința. dinspre 
Austro- Ung garia, “intervenind în favoarea Rominilor 
de peste munţi şi obţinînd. realizarea proyramului 

lor afură de. punctul aulonomici Transiluaniei. 

Imprejurările aii făcut ca partidul liberal să nu 

mai stea mult în opoziţiune; un an după ce fă- 

cuse solemn aceste declaraţiuni, cl a fost chemat 

Ja guvern. 
Ce s'a întimplat de atunci ? ce a făcut parti: 

. dul liberal, în politica externă, de cind e la putere? 

?
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Acum, ca şi altă dată, partidul liberal a Tene- 
gat ideile sale 'din opoziţiune, a cerut scuze, s'a 
umilit pe sine "umilind şi ţara, și a distrus munca 
da irorzeci de ani a fraţilor noştri de peste munţi. 

Ei pt e 
va A 

crt! IRI 

” Indoită fitsese acţiunea par tidutur liberal. în o- 
poziţiiine'; pe dă o pâite el! âprinsese speranţele 
Rominilor' de ''peste Hiunţă, făcîndu-i să, 'creadă - 

“ într”o : intervenţiuh6” & Statulur” romîn; pe! de 'altă 
parte iritasg'” pe Austro-Ungaria, imeninţind- -0 'cu 
această intervenţiurie.*" aa 
"Venind la putere, 'partidul a; săvârşit” un. îndoit 

Şir 'de fapte: ca' să amnistieze atitudinea; sa: nies0- ieggrae Las Es RETE i 1; cotit din! oposiţie: 
„n ce priveşte pe: Romiîni, gneceratul tidăal a  dezbinăt partidul Raţional. de ! peste matnţi, prin | întrigi pa! căii 'le-a: dezucihiit: d. Aurel : : Popoaci, îniembruri al 'comitetului. 'măţional, în <Tiibuna», or! Jai: oficiăl al” purtiduluă : romiân: de “peste: manti, - (lunile: : Feb uarie şi Martie: 1896), iar: în. fară a încercat să: omoare Liga, făcînd. -0 să 'servească. la distrugei-cai “chestiunii” naţionale, cam aci dovedit-o.. dezbaterile. congresului. de la 12 şi "13 Mai 1896, dezbateri : ce s'a terminat: “printr uni vot: dă. dam, dat 'de membri Li, igei "din Zoată ! ițaia, i. comitetului executiv, caye atunci se Conipinea, numai din liberali, și printre: cari era şi d. Gogu Cantacuzino; şi dacă. a putut-o omori, cel Pufin- a dezbinat-o, şi a dez- Jistat opiniunea Publici ce ori-cg acțiune naţională.
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“Nici pînă astă-zi nu sai vindecat, încă urmi- 

rile apostaziei partidului liberal. Dacă aci în ţară 
sentimentul . naţional, : biciuit de: ultimele oveni- 
mente, a început să se .redeştepte, peste Carpaţi 

partidul naţional. romiîn e tot dezbinat și paralizat. 

In ce priveşte .pe . Austro-Ungaria, pe care o 
ameninţase cu.o'-intervenţiune în. afacerile cl -in- 

terne, șeful partidului. liberal. s'a dus la Iaşi şi 

acolo, în: întrunirea : publică de-la, 13 Octombrie 
(zcce zile abia după: venirea la.pulere) spunea : în 
special în chestiunea naţională siluațiunea: noastr. 

este clară 'şi netedă. Avem. să No. abţinem. ca toţii 
de lu ori-ce act-de agitaţie în afacerile. interioure 
ale Statelor vecine : şi în special: ale monarehiei 

austro-ungare. pe 

ŞI, ca culme, întreg pasagiul din “discursul pri- 

mulul ministru . privitor la politica. externă, î-n 

fost dictat de ministrul de atunci al Austro-Ungu- 
riel în Bucuveşti, contele 1Velsersheimb.: „Atit acesta 

cit și secretarul Legaţiunii, d. C. Dumba, «ii dese 
tăinuit acest: lucru, iînzistînd chiar asupri faptu- 

lul; pentru ca si se ştie bine, de toată lume, 

că partidul liberal şi d. Sturdza aii fost umiliti, 

Şi nici odată nu-s'a cutezat a se :dezminți în 

ceastii destăinuire.: 

Vrea să zică, nu. mumă ci a tacut: scuze ul, 

Sturdza, cum atit de bine î-o proorecise Alexant: i 
Lahovari, dar încă a trebuit-să sufere injurii « 

ai se dicta: 'pină și forma scuzelor; nici unu „ut N 

nici o virgulă + ma'avut voie să adauze, aci ca
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cu un an înainte: se riiţola, cu întervenţia în afa- 

cerile: Ungariei: iii 

 'Demagogi: ai fost : liberalii. în tot-d'auna, în a 

facerea! căilor -ferate,. în: afacerea, Slătineanu, în 

- chestiunea/:războiului şi: a Basarabiei,- în chestiu- 

mea; evreească.: Dar: nici o dată. demagogia, lor n'a 

fost mai! bine :demascată ca, acum, în Chestiunea. 

Naţională, -De la-fanfaronada,: că: partidul... liberal 

nu” va:-veni la putere de: cît spre-ainterveni. pen- 

tru : realizărea + programului. Rominilor . de . peste 

-munţă; și” pînă ']a'dezbinarea: comitetului naţional, 

- pâralizarea,: Ligei și scuzele de. la Iaşi dictate, de 

ministrul austro: -ungar “la: “Bucureşti, trecerea a, 

fost” aşa: de "bruscă în cât ticăloşia. partidului li- 

beral nu s'a putut ascunde. :. 

Și Tucrurile nu Săii:: oprit I la, unirea „publică 

de la: :18-Octombrie,; ': -..::: - 

B stiut de toată: lumea, că în, „ ultăncle, “corapli- 

câţiuni t0rientalâ- atitudinea. Rominiei. a fost din 

-celă: mai''corecte,: aşa, icum se cuvine. unei; ţări 
- carâ“ivrearsă fie: un 'element „de ordine... Nu .tot 
acelaşi lucru se:poate spune de.alte ; State din 

Balcani, * cari: aii--profitat : de. împrejurări spre a 
îngreuia: “situaţia, :Stabilindu-se.: un țacord. între 

Austria, şi Rusia, asupra chestiunilor orientale pe 

baza” statului-quo, era, :legitim . pînă. la „un, punct 
ca guvernele 'din Viena: şi: Petersburg, să „dea, un 

ferniai Ies oh e -State . balcanice, notificîndu-le 

tru:noi: însă .un asernene Se ur bara popa; pe puţin de prisos. Totast enea - avertisment. era cel 

a primit şi guvernul nostru
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o notă identică cu cea trimeasă cabinetelor din 

Sofia, și Belgrad.. FĂ .bine, pe cind guvernul unul 

Stat vasal ca. Bulgaria, deși meritase avertis- 

mentul fiind-că dăduse loc la suspiciuni legitime, 

a găsit totusi mijloc si dea un răspuns demn, 

pe cind guvernul micului regat al Serbiei su mar. 
ginit să ia verbal act, do nota austro-rusă, grurer- 
nul nostru liberal s'a aruncat în pulbere lu picirnte 

rele celor. două cabinele, făcînd zel de shugăruicie, 
Guvernul Principatului vasal al Bulgariei a rase 

puns cabinetului din Viena și celui din Petorabura 
că se a conforma: nevoilor. celor «dou mari Pulrri 

întru. cît o. vor pormlto .intereselo ţărcel sale. 

Guvernul Serbiei a luat verbal, pur și simplu, 

act de comunicarea notel.. .. 

Cuvernul liberal, prin d. D. Sturdza, sa decta 

rat «satisfăcut». și. <fericit> de bobirnacul ce pn 

nedrept s'a dat .Rominici. Despre interese (ot, 

nică o pomencală în răspunsul d-lui Sturza. 

A venit. apol. vremea ci jegele nostru ră tn 

toarcă Impăratului-Rege ul Austro-Unarie vizita 

de anul trecut. In loc să se facă Ja ochi cet 1 

Viena, vizita, s'a făcut la Pesti. Dar pre când Si 

veranul nostru, prin înţelepciunea zi tactil 5. 

a izbutit să evite tot. ce puteit ui rupte pr 

tru senţimentul naţional, spurerzitid garii dă 

veral a dut acestră. vizite un cuructrr msi tri ate 

tor pentru Rominia şi Dummind arsurinii ae 

zenszl:y, procurorul maqliar din perete îi i a 

conducătorul acţiunii mieghiare hi Ci as tiiie 

lor de peste munţi.
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Spre” a: reintra,- însă: în: "bunele graţii ale guver- 

nului „unguresc, d: Sturdza nu 's'a. mărginit: aci. 

“EL sa făcut; instrumentul: guvernului - unguresc 

spre a distiuge ! aşezămintele- de cultură: din: Tran 
“silvania.-”: ta aaa pat 

"Aşa liceul din Braşov. primea de 'zecimi de ani, 

o rentă. de: la' 'Suvernul':romîn,: : ie i te 
' Stur dza agitatorul cestiunei naţionale, spre'a com- 

place guvernului unguresc: taie, “el pentru Prima 
oară, 'subvenţia această. !: miri Licee. 
“Opinia publică 'din Râminia'$i de! pestă; : munţi 

„ Yămase însă; încrenisnită “cînd află'că: concomitent; 
„cu refuzul W'ăi răai: "plăti Sb vânţia; Sturdza "co: 
municase': Suvernului unguresc”: dovezi: "cum ! că 

„unele şcoli. din Transilvania : : primiseră; 'subvenţii: 
din” timpul - 'guverriulii - -conservător,'i şi că aceste 
comunicări'ă servit; de tteniet” găvernulul-uigurese 
„Dentru “ a; 'ămeninţa,- prin! uni escript, “scolile: de 
peste: munţă' cu: închiderea.-” Dita bu 

:Intr'6" bună zi, în'adevăr,:  aritropolitul Airori fu 
violent :- ăpostrofat, la: Pesta! “de: “piiinul ministru 
Bânffy -:care îi puse “sub: ochit ('Chităiţe de:sume . 
date unor: şcoli din: Transilvania, chitanţe 6manînă 

„de Ja. ministerul "hosti' "ds: inistiucitine publică, 
In acelaşii! timp" în! 28: Aprili6i 1898 d:- Take 

Ionescu, produse; în cursul unei: întăipelări: “făcută 
în Cameră; două teseripte' Srăanirid. unâ'de'la mi: * 
rii instruoțianer "Publice din:Pesta, d Wlassics 

« etul ” primului! ministru ungar :şi adresate Mitropolitiilui - din: Sibiu Se ei Prin aceste: vescripte s se ameninţă! Mitropolitul 

e     
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cu: închiderea .: şcoalelor, sub. cuvînt: că acele şcoli 
primesc 'subvenţiuni: dela guvernul  romin 'şi se 

afirmă, existența Ssubvenţiunilor pe "temeiul co 
municărilor făcute. de. guvernul! Sturdza. 

„ Demascat că delator, Şi ca, „Spion,. A. Sturza, se 
“apără, zicipd. Că anul: din;cele două: xescripte” nu 
există, şi. împinse îndrăzneala. pînă: a, afirma. că el . 

a: fost fabiicat: de d. “Take: Jones: e 
" Insă. Ja, 8.Septeiibrig, Tribina, din, Sin publică 

unmniiţoarea,. erisoare.a părintelui Yoină,. „preşedini- 

tele „Eforiei - şcoalelar. din Braşov, scrisoare care, 

apărută „Duminică 6: Septembrie, : în "Epoca “cu 

„dată, de LĂ “Septembre,! produse” o. adevărată, câns- 

ternațiurie în “spirite. n 
„Tată, De, larg: “acea, vicigora pi. scrisoare 

  

ua a aie „YBrăgou,. 3 (5) Septenărie, 1598. 
A sur 

"Dornule. “Redactor; age! 

- /Tirapiuts: în No: 792" cu! '"dala-3 (15). curent publică o 

notită de'lămurire” “prii: care 'spine'că ci an "dat dhă 

“ Tabe''lonescu: actele : mult" discutate în chestia şcoalelor 

noastre din Braşou:. «Gazeta Transilvaniel> apărută chiar 

acte "reproduce: în întregime uotila «TimpuluW» şi prevăd 

că şi alle “ziare “de ale noastre” vor “reproduct-o. fenlru 

descoperirea ce'o'coprinde. 

" Astfel — fără voia' mea -:ehestiunea mult discutată a 

pretinsului act falş s'a reluat într'o formă care mă 

"pune pe mine ULă “primul “plan, şi îl impune ast.fel, ca să 

nd declar şi eit,: care 'pină- acunt ain tăcut. ' Trebue să o 

- fac cu ali. mal virlos, că un" Biar. “de 'aică de la nor («Iri- 

“buna: Poporului» în:Nr. 92) + va mintit pur 3 şi simpli «fa 

bricant de acte. falşe».!:- > 

: Repulațiunea! mea deci: azuesnl permite să mal lac şi de 

aceca vă ros să bine-uoiţ? a da foc în coloanele «T ribunc 

"espunerit întregii chestiutut,
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' . 

: Mărturisesc sincer, că nu bucuros fac aceste destăinuir:, 
câci o să causez-multă supărare Mitropolitului meii—ca- 
rele şi, aşa are, destule „necazuri ; „pe capul: șăii - — dar. mă 

mingiiii cu deeeă, cd, “Fcileița „Sa. Sigur, za “zedea, că ei 
anz trebuit să “orbisc, dacă reaii sait nec de: un ont 
“7nişel,: ceea:ce cred, :că nică: însuşi Es. Să nu 'ar: dori ca 
un suballern :al'săii 'să 'treacă. de aa: :mişel pe nedrept. 

" dată, starea fabptică a: lucrului 3 pi rari pr e i. 

În Marea Saptemini? Patimilor, 31, Martie, a. c. Diiul 
Partenie Cosma. din Sibiii . mila adus la “Braşov actul 
pretins fâlş “dinu! Partea "Esec. Sale “Mitropolitul” din Sidi. 
cu: îtătrimas ia, ca 'să caut: în archivă * “Biserică Sf. Ai- 
colae din *Braşov-'acele! "documeiate, ce'se-coprihd. în: acel 

act, căâcă. după: Paşti va veni: D-nul. leszenszky; Sândor - 
a Sibiii. în această, cestiune şi ar;vrea să le aibă pe. atunci, 

Acest act mi s'a “predat şi s'a cițit în prez enta D. pilor 
| "Valeriii Bologa, dirigentul Filialei “Albina, Simion 
Damian avocat şi Petru! Nemeş notar “public regesc, 

Actul mi. l-a dat, mie spre scopul. arătat. mal sus şi îl 
fosed şi acum scris în liiiba maghiară. Necunoscind ai 
limba maghiară de-cit foarte. puţin,:l-am' rugat pe D-nul 
„director. Bimnazial “Virgil. Oniţiu să pui-l traducă, ca să 
Pot. căuta în, archivă. documentele - referitoare la. despăgu- 
dbirea (răi: botezată subvențiune). ce avea. şi, are. „Biserica 
-dreplul să o primească -de 'la Statul român. Di ii 

D-nul leszenssky -Sândor . „însă a sosit..la, Sibii în-r 
„Aprilie st. a. „documentele - deci zare de-aua « Dutu. trimote, 
căci nu le pregătise, dar am. trimes telegrafice. :atnele 
desluşir, ce. ani se. cereaii. din partea. Ex. Sale zor fe. cale 
telegrafică. e i ÎN Pa ci paie tei! 
, Pra Zo. Apritis-a a primit. or -dinaţit ea D-lui ministru 
= assics "trimisă din :partea Penerabituhaă. Consistoriii, 
foriel şcolare. din Braşov... i cr a a 
Fiind. arch san, e tine embru al Sinoduluy. archidiecesan, ce:se. fine. în 
“ iinica Tomiy, am luat ambele. acie:cu anine .. da. Sibiti, 

ande le-am consultat cu cel. 
mai ma 

Sinodului. Da reanţi. membri ai 

D:



Mi 

  

„Din această consultare a urmal, ca cr sd cossult nt 

(reaga afacere cu un avocul distins din Rominia, ca bi 

scrica Sf. Nicolae din Braşov sd iîntentese proces Statului 

romin spre a-şi revendica drepturile, ce le-a aut În aceotil 

(recuți, căci de prescrierca acestor drepturi ac nu niaf 

poale fi vorba, îndată ce ele ui fost recunoscute bi «cnd 

1859 cind s'a continuat cu Plitirea sef despduubiri amuaie, 

Avind biserica Sf. Nicolae în 2] „lfrilie a. e nt [ro 

ces cu Eforia Spitalelor civile din Bucureşti în afacerea 

păduri muntelui Sf. Mie, am reprezentat ci binericaa Inde 

intea Tribunalului din Ploeşti. 

De'aci: vvam dus la Ducuresti, sd const pe Donul 

Take Ionescu în afacerea frocesulul ce toiamt si Insefemn 

cu Statul romin. * . 

În 2 dprilie am vizitat fe [anul Tate lomescr ba [iure 

cureşti, L-am aflat bolnav şi culcat pe fat. um af 

intreaga siluafitene. Lam cctit actul pustiu fala ani 

citat toate documentele (nu mamut cele cujriise ln acel 

act); rum desfăşurat intres istoricul azi rad sunati 

subvenţiunt, şi fiindcă Des era boa, dai acru ei 

cu mina mea toate notitele precum şi două copii, nstbas 

tot de mina anca, de fe anibele acte praczei tera, cot i 

de sluidieze şi apo? cind ia putea semi spin foirerei Piz 

Nu ram dat dur Take lonescu cofii de pe ate aa il 

le foloscască în Camera României, dar mit ni Die 

ca sd nu le foloseasca spre alt scop, «i ur iri sa. 

sine inteles. Dar, că s4 fii sincer, droit si mite îarati e 

cd nu i le-am dat nic sub tre:o diseretiune, cil Disc 

cine ce vu zicu, nicr că rata le-au frame pu miine 

desi se susține această, | , , 

cun sunt sigur, cd Ls. Si Mitrepointul mi RD 

actul din cesiune sub «discrețiunt, dar colea ruine : 

nice a uitat sd mio spinul acetat zi data a i 

bond, cd este aşa, cum susţin cui, este brijrtjar cit td „i 

actul din cestuane mii s'a fredat dn fata a iri a tie 

ceza-ce nu se face cint € turta de dnere i ie 
Esi mu pot si-l refroits Dotat Tate foaia sie
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““maiej căci nu- i-am sis„.că spre: all. scop să. nui. folosească 

“actul, dar. Irebue să 'coustat 'şi aceea, că nici su i-am dat 

“eri Vre-o însemnătate - deosebită : acelui aci. Ma -surprius, 
"da potizice, că-iînt'a şi. îngrozil, cînd am vaz sul ce însein- 

"nâtate:se dă-acelui. det: dar. au în „ceca-ce mă. priveşte fe 

“mine ci în ceea-ce. priveşte. pe. alțiă, +: e n... 

“Acu, fiind-că am. început 'să orbesc, voiit vorbi. pină 
“în'capăt. Vreaii să. se, facă. lumină deplină, ca să nu înai 
“aibă nimeni: curajul, ca „cu: sofis îsite: să încerce a încurca 

: froveitienţa actului din” cestiune iz sie : 

Șiiii, că o să atrag asupră-imi supărari şi. adimoniţiunt 
“naj înalte, dar cinstea mea. Prejueşe nai, “vazaclt ca supe 

rarea: ori şi:cu. a ture : 

„Actul din cestiune emanează. din sremiul (cabi- 

netul): prim-ministrului ungaric şi casă mut anal în 

'capă 'nici o'îndoială despre aceasta — deşi cu regret dar 
ant ce:să fac—public -urmăloarea, hirtie a Ex. Sale Ali 

“trapolilil Miron Romanul: adresată zic, Iat-o + 

„Parohii biserigei Sf.. Nicolau din Braşov 
te Schit P.0O. D. protopresbitor Onorarii. 

iii Vasiliu Voina: 
P> o. '30 Bes: ÎN 

+ Preaonorate. D-le. Prolopiesitre 
“Donul Take Ionesca' deputat în Camera: României a 
cetit întruna din şedinţele. Qin armă ale acelei Camere, 
doită: acte oficiale, unul din gremiul, prim 
ministerului reg... ungaric, . iar: altul de la 
ministrul reg. ung. de culte şi instrucțiune publică, emise 
ambele la: adresa mea, dintre” cari..cel d'iântiiu ţi 
s'a. comunicat :P. 0... D-tale - prin. omul. necitit do 
îneredere; Donul: Partenie Cosma. sub „discrețiune, 
cui puncte de. -mânecare la adunarea datelor şi documen- 
i air, două, - "moşii, ce le-a avut ''6are-cînd 

şow-Şcheiii, dăruite. de- principi ai Ro- 
mâniei, tar altul s'a trimis: de la cosistoriul da aici sub - 
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9 Aprilie. a..c, No. 3270 „Scol. la, „adresa, „Boriel, şcolare 
din Braşov în afacerea « cu “subvențininile: “şcoalelor cen- 
trule de' acolo ' “prânvite ani! de! ani. de lu:9 “guvernul iRo- 

mumie! ti titei it Cta piete atita tipa 

„. Abia mat poate încăpea, îndoială; că ambele; aceste, 

ucte numaă prin o mure îndiscreţiune din, partea, P. 0.. 

D-tale a putul să ajungă în mână incompetente, “spre” 

mare, compromitere a organelor noastre bisericeşti. în : 

ceea-ca priveşte secretele oficiului şi mai ales discreţiunec 
obligată între ori-ce împrejurări; drept aceea cu nare 

meplăcere mă!aflu isiliti ai-Te. provoca: înv modul. cel,- mai 

serios,:ca celalt, pînă-Tamă.î în 11,(23),a curente, șă. mă 

facă în, scris. mărturisire sinceră : în ce, chip. a venii de 

“Ia p. 0, D-ta, anibele acte din gestiune în anâină 

imcompetente şi! d anunte în “ale mainitulati d. „deputat * dinu 

Camera României, şi ce i: fost “inotivil i de'a :50: comilă 

o ast-fel dei îndiserețitnei compromițătoare pentu cdmi- 

, nistraţiunea noastră, bisericească... ;- 

- Sibiu, 7 (19) Maii 1898. apa 
i ; 

Ra) iuti iz ung Mion jtomanul m. p. 

"ca, Dra z C., , Arehlepiscop. 
LI i Pt iati Rezi 

A 
. 

  

ae a: pot: A 

«; 

  

Ta aceste am să mal adaug senziat “puţine.” a 

 Nu-aă convine, că:în “cestiunea' dceusta joc 443 rol iîn- 

| semnat, dar vorbă 'Românauluă, cun! intrat în, dans, trebue 

să joc pînă în fine şi, asigur p»! ori-cine, că în ceștiunea 

aceasta. ştii, încă multe —de,, care, nu. se teme nimeni şi 

dc necesitate, „ok aci us de, el iii cea mai mică sfialăa 

a ae il aa “stimă - 

i Vasile Woiinar! 

: ; preote one și „patoch    

  

sie 

  

ai cete a tt 

“ moato acestă, înpte, „dovedesc, în. deajuns. € că “de 

30 de e..ani, de, “cînd. avem . regim, de partide, par: 

tidul liberal: aj urmat, acecași,. tactică, o cea 

în: oposiţiune,, exploatarea . demagogică, a. politi 

3
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oxterioare! spre a. "croit încurcă 'şi a, face pre 

siune. în; tară, ca. Și în "“Striiinătate; la putere, Tăș 

cumpărarea acestei miserabile purtări prin pagubs 

de: milioane; prin'pierderi» de: teritorii, prin ruşină 

şi „viiilințe' ; sirieroase: pia a i 
: St : ue Me 

  

    ep i tata 

si, talie etate       
a setei iu ca ii : 

: „»Inoheiiiă aceste. o considerau asupra politicei 

“noastrg! exterhe; “ Tie permitem : să înfăţişăm- ves 

pectuios 'cito:va:” doleanţă” “Aceluia”" care, în printul 
rînd, are şi "trebuie" si “aihă,, “înța ui Stat, „DONT 
hic,, grijă „de. interesele, ţărel, a Etuată er 

: Ow' toată: sinceritatea, .-:vom. recunoaşte. că: Re: 
gele: Carol şi-a jertfit” toată” viaţa, întru-propăşirea 

„-. acestei ţări.. til vint it i ilie 
-? 

“Nu: cred6in' Ss -fio: “ui Suveran în Europa care 

s%şi facă; din! îvăplinirea datoriei, o mal “ aspră 
vegulă de, „purţare,, . cet înca i 
In: timpul domniei, actuale, am sein pro: 

 grese „uriaşe. în mai, toate..ramuril6-de -activitate: 
Iuerări: publice; armată, "învăţămînt, ete, i: * 
„Drebue însă : “să recunoăşteti N tot: o' dată,” că 

în. privința patriotisriulăi“; aid duba înapoi, de când 
 demagogiă... roşie :s'a prefăcut, în: partid de guver 
nămînt,:.de cînd ast- fel interesele neamului nostru 
ai încăput pe mîna,  Speculanţilor, și, trebue si 
adiogăn, d6 'cînd' "nu Huiinaj '“ greşelile -- dai chiar 
şi unele! acte păgubitbare'” “țări S'aii -văzut af 
nu numai! airnistiate, 'dar:şi: răsplătite: 
„Negreşit, stinteh destul de'':nepărtinitori . spre



„415 

  

a recunoaşte că situaţia, . Buropet,, nu ne e, de la 
0 vreme încoace, tocmai priincioasă. Nu se pot 
„Semui, vremurile de azi cu. acelea, cina, în „Sfatu- 

„rile Europei, dicta, un suveran generos „pînă la 
„jertfirea, intereselor, tării sale, un visător himeric 
„dar, inimos ca, Împăratul Napoleon II, care pn 0- 
clâmase că Franta trebue Să Aupte numai „pentru 
idei şi, una din aceste idei, acea, „Care. „era, mai 

„scumpă, inimii sale, „era principiul naționalităților, 
„Pentru , apărarea, acestui, „principitt.; în favoarea, 
„noastră; Napoleon. „a, mers. „până, a-și . înstrei 

. prietenia, Angliei,- aliata, sa, din războiul Crimeei, | 
„Și .a. pierde; recunoştinţa, "Turciei „pentru. care mu-: 
rise 30.000,,dle Francez, î 

Dar tocmai fiind-că “vremurile, de azi! sunt 

„grele, nică, O, greşeală, nu mal „poate fi astăzi ior- 
„tată, şi numai „cu un; patriotism. mult, mai „Încor- 

„dat, putem. nădăjdui, şă, biruim greutăţile ce no 
“ năpădesc. i a e E 

Pînă, acum, câțiva; ani, acest sentiinent pakrio- 

tic, ma, „putut; fi 9; clipă; jnăcar, pus. da, îndoială. 
Taaă „datorim, “faptul, că, „de; pe, la, „începutul, seco- 

“Tulul. pînă, acum. Yre-0 20. de, „ani, „am „mers din 

„succes. în succes. -; tata a rr at SA 
„Pe, atunci,; toță “oaninii so înfățişaii unită, n- 

dată ce. era. la, “mijloc. zur interes superior al ţării, 

“Pe atuncă,. Adunarea, naţională, „era. un focar de 

„. patriotism fierbinte ;, „po. abundă, merdanțilisniul 
politic ş şi apucăturile demagogice, eraii neoane: i 

Despăr biţi în, doui, principațo, vasalc, ră Vi 

  

E a 
te Ei otita, pia i. :



“liiG 

îti, 

! "in “naitopă, iproăpă fără oştire, am împlinit to. 

“uși “mifiuny ii 
" "Apkoaje: nu iti Vine a; “rade Văzind- "halul de 

sri iărnicie, al Catniorelor, de: ază, că în “prima ju 
vp 3 lo 

vile” a Voadalui stai “putut găsi “Adunări, e cari 

Ș “op pt ani, să 's0 sipokrivească voinţei Domnitorului 

ȘI prosiuhei Rusiei, cind Tu vorbi, d0 modificarea 

„Aeon, i Ani i m at i 

„botu, aşă bate opt: dt dăi'zile,: bici în 

siitiuda Sorulut Statului, nici” “amenințările din 

"ăla vali “putut: șfâriia “măjoititaca “Adunări. 

“i asomenea, în i afăcâreă “Trandifirof şi în ati- 

oi "ajtele,! “Sai "zăSit 'miajoiţăi” notărite an 

lăsa. Să se, ştirbească, drepturile pr, de: ici 0 
N pi şi ! ru Pet 

di e străini, act inliutir , 

“i: 

    
PR 

4 

    

"nici ale, țării. ic ala, cu surghit: 
"nul, ci: 'Sibekiă, piătcaiu' ci dragostcă” lor! pentru 

ni moșia, străimoşească, : 
RI Mulțurită acestor! "jertfe, ah imdstenit: o “patrie. 

| "gi Sraţio: pătriotisniului Cârniuitorilor noştri, tară 
st ridica şi meri” a, întărit. "Timp. “de 50 de ari, 

“mam âvat de liniegistrat;' ae: cît! biruinţe; începind 
„cu „acțiunea lui „Ludor,. dobindireă; domniilor pămin- 

 tong, reinliinţat ca divaniultilor, desfiinţarea jurisdic 

Ș “kind constilare şi pină la, Unire, secularizarea : a 

| ni it închiiiate, rieatirnarea, "de “fapt! cu armată, 
| „ministru: de externe şi toate 'atributele “indepei- 

| * donat! căjeia, ui lipsă de cit mia, şi: 'sfirșind , 
cu 'procia manta” domniei: 'ersditare streine, 

Astăzi, pe diurne, pe samsârlicuri, pe clientelă
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avocăţească se periclitează de nişte speculanţi 

politici, interesele ţărei prin scandaluri de stradă, 

în opoziţie, și prin umilinţe la putere. 
Urmările acestei politice sunt : de toță cunos- 

cute şi mărturisite, în pagini adesea, întristate 

de M. 3. Regele, în Memoriile Sale. 

Scuza lor 'era pînă aci că partidul căruia să 
datoresc aceste pagube a fost într o vreme po- 

" pular şi primejdios, 

Astă-zi neajunsurile co le ar îndura ţara, nu mai 
pot avea nică o scuză, întru cît partidul liberal 

pe lingă “că e netrebnic a ajuns şi partidul cel 
mai impopular din ţară, 

De aci înainte nu mai este îngăduit ca, oamenii, 

cară ne ai atras atitea pagube şi scăderi de 

demnitate să mai joace, în politica externă, ro- 
lul precumpănitor ce Vaii avut pină aci.
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