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Domnilor deputaţi, |. 

Membrii acestei Camars, împărțiți în 
mai multe partide politice. xn 0 rouiţima 
de calităţi, dar au un def-ct: că nu se 
arad usii pealiii. Daţi: mi voie m e să crei 
ceeace s'a spus până acum dela această 
tribonă, „ 

Să explic da ce. | 
Cred pa d. Horia Furtană, cara a tor- 

bit în numele intelaotoalitor dig pariidul 
bera!, în nomela intelantualilor tineri, 
căci ioteleatoali bătrâvi s'su cam rărit, 
î cred atansi când susţine că în aim'ni- 
straţiunea pertidalui hberal nn se petras 
Iserorile pa cari, în întregimea ler, d. Ho- 
pia Furtună, în numele tinrrilor sntelec- 
tuali dia partidal liberal 1s ar aprobă. 

Tot așa îi ored pa d. Horia Furtacă 
când, dela aceeaş tribună, a afirmat că 
nu s'ar înțelege întru toate cu cel mai 20- 
tiv, co cei msi inflaent ewdent după gra- 
sedintela consiliului, dintra mewbrii ct- 
biaetulsi, ca d. ministra de finaeţe, în ce 
privește rijloacela de a drega sițaaţia- 
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dea, rămasă nsnorocită, î ţării cu pra-. 
priile noastra mijloace. Il crad și nu insist 
„mai mult fiindcă, deși am avut şi eu toată 
visața msa o credință naționalistă, care 

- p'a fost de formă şi de fraza, o credință 
în vitalitatea neamului mau, a poporului 
din care fac parte, îmi dau seama dâ un 
lucru, că a trecut vremea când fiecare 
popor pateă trii fără legături ca alte po- 
poare, Santem prinşi cu voie su fără 
voia În marea mişcare în care, cu cât 
vom căută să ne asigurăm un maj ban 
loc, ca atât şi moţiunea pe cara o avem - 
despre rolul propriei noastre vitalităţi va 
fi mai clară. . 

„ Tot așa nu aş stă împotriva părerilor 
d-Ini Iamandi, care repreziută va'orosol 
clob libsral din Jaşi al d-lui Mârzescu, 
când d.sa afirmă că nui este rău sub ra: 
portal unei înaintări pa care nu o poata 
oferi aşa de repede o grupate mai mică 
şi da un viitor mai fodeapărtat, și cred că 
snb acest raport îi este mai bine d.lai ia- 
mandi în partidul liberal şi cred chiar că 

„e mai biae să păstreze ceva amintiri cul- 
tnrals-în legătură cu mine şi să facă o 
aarieră aiurea docât să cante o.nouă con- 
cepție culturală în partidul libera! și să 
găsească mijlocul unei repezi parveniri în * 
săracul nostra partid, o 
„Tot "așa dați-mi voie să red şi pa d, 
„Iriresca-Cândești eând a explicat politica 

a
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din Dâmboviţa, Ea crad că explicaţiile 
d-sale priviteare la politica din Dâmbo- 
viţa, data sub forma auni răspuns. la în: 
trebările unui valoros preopinent (ila 
ritate), cred că acesta sxplisaţiuni se pot 
aplică şi altor judeţe, cari sant exact în | 
A06e3ş siinațiuaa:- întra ţirania şi. intra - 
demagogie, damsgogia avâni tot dreptul 

"Să strige împotriva tiraniei, tirania având 
şi ea dreptul să mustre demagogia penirn 
fapte pa cari le faca uneori cu cea mai 
lăudabilă dintea incoaştiezțe. ([laritate). 

Mai departe, să-mi dați voie iarăşi să 
cred, că daosebiraa între părerea mai ve- 
be a d-lai Tătărăscu despre nevoia de a 
sa reface toată viaaţa politică a ţării, pa 
cre a exprimat-o într'o carte pa care sm 
„avat plăcerea să o laud,. psntrucă late'a- 
davăr merită să fia lăndată, despre toate 
relela unui regim cara există şi asum, ca 
toată: pătranderea, unui namăr de tineri 
în organiraţinnaa criticată de d. Tâtă- 
răsou — și în nsajunsurile acestea cred şi 
eu, că deosabiraa între părerea exprimată 
în această carte, vredaică de toată lauda, 
și între politica pa care împrejurările 
vieții o impan chiar unui tânăr cu cele 
mai vădite: intenţiani de a îndreptă ţara 
prin talentul şi energia sa, că această 
deosebire, zia, este ana inevitabilă, fatală, 

_„P8 care nu o poate îndreptă damnealai şi 
“Be Care, cvident, nu o pot îndreptă nici



$ 
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aa. Cartea rămâne ; activitatea d-ala de asemenea ; istoriaii  viitorniui vor aveai grija să pană de acord părerile exprimate 
tr'o tinereța promițătoare cu activita- tea pa cara o vârstă mai înaintată în eu- 

noaşterea realităților a impus-o d-lui Tă- fărăsca, 
Am auzit și pe reprazantanții a donă din provinciile româneşti, Daspra cea de-a traia va vorbi d. Lă pădatu, | Es cu d. Lăpădata mă 'ntâlnaze în “toate domeniile, și dinainte pot să de- 

clar că orice opinii ar aveă d. Lăpăd:ta „În ogeaca priveşte rolul pa aare îl joacă în partidai liberal, acolo în. Ardeul, opi- niile aceles, — în ceaa ca] priveșta pe 
domnealei—le Împărtişasa. Iar, în ceace 
priveşte opiniile exprimate, cn privirea la Bucovina și la Basarabia, de cei doi ora- tori cari s'au strecurat în numele lor la tribună, d. Iorga Toma 'şi d. P. Ha:ipa, dați-mi voia să spuu că o parte din iucra. rile spuse de dumnealor le ixu asapra : 23, asupra ccnştiințoi mele, 
“E adevarat, cum spune d. Iorgu Toma, că refaceraz națională a Baaovioei a per- ni$ dela o mişeire culturală. £ foarte adavărat că conto'idarea siăpâririi ro- mâaeşti în Bacovina nu se poate facs în momentul de faţă, pentrucă nu 'e nimie cultaral în perindarea oportunistă, prin toate alcătairiie ministeriale, s oamenilor



cari Gdită au reprezintat ua 'ideai, iar 
în momsutui de faţă reprezintă numai o 
dib:ce potrivira cu schimbările pe cari 
ls sfera viesţa politică, ” 

Şi, iarăş, când d, lorgu Toma a vor- 
bit d:spra o gospodărie a Bucovinei, care 
nu se posta înjgâcbă, când a vorbit des- 
pre ruinsle cari nu sa pot reface, eu 
aprob cu atât mai multacea:tă paria din 

“discor:ul d-lvi lorga Toma, cu cât de 
mai multa ori am văzui Busovina în - 
această stare, și cu cât, călătorind în 
alte țări, am vărut r; giuni dava-tate mai 
fundemerital decât reg unile de'a noi, 
aduse însă, prin sforțările comune ale 
naor popoare haine, intr'o stara da 

„are nu poata stă alături acsia a câm- 
piiior de luptă depa pământul nostru şi 
din Bucovina, de atâtea ori străbătută de 
deosebite armate. Ă 

In ceeacs priveşte părerile pa cari le-a 
expripnat d. flalipa despre B:sarabia, nu 
ared că administraţia; pe care o avem în 
Basarabia esta model. Daţi-mi 'voie însă 
să repet aici ceeace am spus acum câtăva 
vreme unui Ameritgn — mă vizitează și 
pe mina Ameriosni, pentrucă da nu mă 
pot duce la dânșii. (Mara ilaritate, | 
pause), i di 

0 voce: De ce na vă daeați în 
" Amspica ?:



-8 

  

„+ D. N. Iorga; Aş avaă intențiuaea să 
- Mă duc, dar nu mă sjută mijloacele. 
„(Mara ilaritate). .. 

D. P. Bojor: Dar ia Paris vă pateţi 
_ducâ? 
+ D.. N. lorga: Observaţi, onorată Ca- 
meră, un om ds cultură, ua fost rector 
de Universitate, an fost președinte de 

„Senat şi direotor da revistă, cars crede 
că aruncă o injuri unui coleg al său, 
pântrucă acesta se duce ca să inâepli- 

« Meas6ă la Sorbona fancțiunea da profa: 
sor agreat la care-l chiamă acea Univer- 
sitate. (Aplause îndelung pre'upgite ; stri- 

„gări repatate da bravo). ai 
D. P. Bujor: (Intrerupe), . i 
D. N. Iorga: D-le preşedinte, vă rog 

Să-i permiteţi d-lui -Bujor să vorbească 
ori cât de mult, pentrucă nimeni nu do- 
rește mai viu decât mine să se vadă ce 

„zace sub pretenţianile d-lei Bujor. 
D-lor, d, dr. Lupu a fost chemat de o 

Universitate din America, care i-a cerut 
d-sale, d-lai Lupu, să-și spuie părerile 

- Gu privire la sitaațianea dela noi, şi 
-.„d-S8 a spus, ceeace am citit şi su într'o 
“oaie „America“, la care colaborez, a- 
name că ţăranii, atunci când vor mai 
fi alegeri, să via să ne spargă ca: 
Bul, iar, în ceeace privește pe. prima] mi- 
nistra, dacă na-și va retrage anumita acu» 
zaționi aduse d-lui dr. Lupu, și pe cari



. '9 i 

na le iau asupră-mi, ataaci d, Lupu va 
sili pe d. prim-ministru al țării să-şi facă 
testamentai | Aceasta am citit-o şi en în 

acea foaia „Amsricaa pa cara, dacă 
doriți, pot să v'o adac și mâine. 

Dar să fiţi siguri d-lor, că eu nu am să - 
mă dac la Paris să ţia aonferințe, în care. 
ași spune că am intențianea să sparg ca- 
pata e oamenilor, nici să amaninț pe ci-: 
nâva că o să-l sileso să-şi facă testamen- 
tul dacă na ara opinii bane despre mine 
şi despre faptaia male. (Aplause, steigăte 
de bravo). 

z
i
 

D-lor, ea eram deprins într'o Ca-: 
mară veche, în care inteligența se găsea 
pe fiecara bansă, eram deprins să sa facă 
gluma şi să li se răspundă cu ace!eaşi ca- 
lităţi, întrun fel care singa: poata per- 
mite bunele raporturi, cam existau: în 
Camera de atunci. (Aplause), 

D. P. Bujor: Intrerage. | 
D.N. lorga: D-lor, cs mai mara 

însușire a unui om inteligent este să în- 
țeleagă o glumă și să fie îa starea să răs- 
pundă cu una țot aşa de bună! (Aplause). 

D. P. Bujor: (latrerapa, Intreruperi ps 
băociie țărâniste). : 

D.N. lorga: Ei bine, d-le Bujor, d-ta 
ai draptate: eu am să mă dac ta Ame- 
riaa să calomniez Statal român, iar d. 
Lupa sa va duce la Sorbona să ţină con. 
farinţo ! (Zgomot, întreruperi pa băacile 
țărăniste, aplause), i
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D. 6. Spineanu: (lutrorepar,), 
D.N. Iorga: D-le Spineanu, d-voastră 

faceți confosiane între d-rul cara m'a 
_prededat,şi csra avea csva pentru d-voas- 
tră, şi en, care nu am nimic pentru 
d-voastră | (Aplause, szomot, întrezaperi 
pa băncile țărăniste). 

D.G. Irimescu Câadeşti : D-le Iorga, na 
e demn de răspunsul d voastre ! : 

5. N. Iorga: Revin la Americani. . 
D. G. Spineanu : D-le lrimessu, d-ta şi 

fost naţ'ooalist odată ! 
D. C. Irimescu Cândești”: D, orga este 

aci : :să spacă d-sa dacă am fost eu vre- 
odată pariizanul politie al d-sale. Am 
fost Însă totdeauna admirătorul d-sale ca 
om de ştiinţă. - : 

D. N. lorga : Am regretat toată vieața 
„că pu mi-aţi fost partizan ! (Ilaritate). _ 

Revin acum la American. Americanal 
meu, ași care a venit Ja mine, mi-a ver. 
bit de împrojarările din Basarabia. Este 
Adevărat că el ne fusese acolo, dar i s'a 
arătat cam stsa lucrarile ca privire Ja 
administrația românesscă în această fca- 
moasă provincie, ai cării locaitori, ro- 
mâsi și na-români de sânge, se baaură 
de esa mai căidaroasă iubire din partea 
tatoror. . | . 

Dugă ce şi-a arătat părerile lai, anama 
că sar cuveni ca în Basarabia să fie o 

"adzainistrație mai bupă decât A007 care
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„8588 acuma, du i-am pus o întrebare, pa 
„Grea Y'o comnnia şi d-voastre, | 
“lam spus: d-le, dacă Americanii din 
America ds Sad, cari au dese schimbări 

„ Xe regim şi sthimbărila acestea da regim 
„58 fac în forma revoluţionare, ceca ca esta 
"uB locru răn, căci reveluțiunea este un - 
lux și trebuie să fi idiot ca să faci re- 

: voluțiara când nn ai nsvois de dânsa. 
:(Aplausa), - 
_D-lor, esta vorba da o convsrzațiane 
ca un American, și vă reg să nu o întra- 

 rapați, (liaritate). 
„Daci dacă aceşti Americani din Ame.. 
rica da Sud, vari fac o malțima de gre- 
şali, ar veni la d-voastre, le Americanii 
din Amsrica-de-Sord, și var ragă 
să laaţi in stăpâoira teritoriile acelea 
vaste, bogate, în cars snut rapubii- 
cile cari na se înţeleg nici între ele, 
şi nici deosabitele partida în fiecăre din 
dle, d-voastia, primind, să zicem, din in- 
teres de filantropia această cendacara a 
Americei-da-Sud, ați puteă să trimiteţi, 
Ca Clasa aceia conducătoare așă de nu- 
merossă, așă da mult da deprinsă cu afa- 
terile publise, ați puteă să trimiteţi nu- 
măral de oameni distiaşi necesari psntra 
a administră bine aceste teritorii? A spus: 

- BO, Apoi, dacă d-voastra, în faza de des. 
voltarg « cultarii d-voastre politics, nu ' 
senteți în stare za deodată, când vă so.
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mează cinava, să trimiteţi nn aparat com. ; 
pist pentru na teritoriu cars 6 aproape i 
atât de mare cât al ţării d-voastra, cam ; 
Bi pretindați nouă, o ţară caro abiă am 
ssăpat din cea mai grea sarsisă pe care 
2 putat-o îndeplini o țară: de a stă de 
strajă în faţa unei civilizaţiuni pa care . 
trebaie să o apare, fără s'o poată împăr- 
tăşi complet, cum ni csrați nouă să găsim. 
deodată toate elemantele trebaitoare pea-. . 
tra a condaca în aşă fel, în cât să ne sa: 
tisfacă întâtu pe noi, — că noi suntem 
miti sensibili decât d-voastre, — şi, pa 
urmă, dacă voiţi, şi pe d-voastre, admi. 

"pistraţia acestei provintii basarubeae ? 
Americanul, an om de bun. simţ — de 
aceea recomand oricui să sa dacă cât 
mai mult în America, fiindcă acolo de 
Sigar este an loz potrivit pentra a potoli 
anrmita nerăbdări și anumite porniti, 
fără care se poate trăi şi lucră, şi ca 
atât mai bins pantra acel om și pentra 
ţara în care sa găzeșta acel om, —A meri. . 
canul s'a declarat foarta satisfăcut de 
'explicaținnsa mea, Nici na i am spas că 
esta administrație bună în Basarabia, dar 
niei n'am recunoscut că' putem de-ocam- 
dată să dăm o administrație-rnodel. 

Dar la an lucru nu m'am înțeles cu 
d. Halipa.. Noi na canoaştem.bina; am 
făcnt campania electorală îrapreună, am 

„vorbit înaintea acelor admirabili alegă-
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tori basarabani pe esri nci au i-am în- 
“şelat şi nici nu am îi în stara să-i înşelăm 
şi să le smolgem alte voturi decât cele 
ieșite din conșiiința lor: cina a făcut 
aceasta cu atât mai răa.. a 

Să-mi daă voie însă d. Halipa să-i spun 
esva. Avem: 'drăptul să ni spuse și 
ceeace a mai rău, o cred, dar nu în aşă 
fel în cât lumea întreagă să ştie, nu exa- 
gerațiuoile lacruritor cari s'au întâmplat, 
dar chiar acsle incruri pa cari noi, namai 

“când na vom convinge că nimeni nu le 
poate îndreptă în țară, să ie strigăm lamii 
întregi. Dar, câtă vreme ie patem îndreplă, 
să nu le strigăm (Aplaase).  - 

Fiindcă sm acasă o bibliotecă întreagă 
rasească împoiriva stăpânirii noastra în 

- Basarabia—am broșuri pe cari na le ară 
d. Halipa, pe cari le-am găsit la Paris pa 
“cheieri, să zicem: în urma onui asalt 
voinic al meu împotriva țării româneşti, 
și, dapă ce am atacat (ara mea, m'am 

- dus pa cheiuri: să mă răcorese şi am gă- 

it broşari ps cari nu ls canoașteţi d-vpa- 
stre, în esglezeşte şi în franţuzeşte. Și. în 

"ela asta cisat tob eăul pe cara Îi spunem - 

noi la mânie, controlat sau neconirolat. 

“Dac cara e casa de om în: care să se 
striga toate mecazurile pa fereastră? 
(Aplause prelungite). Așă încât până aici 
sa am crezat o somedanie' de. lucruri, 

- fără rezervă, Go cred: despre f06aca a 

7
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spus d. Dr. Jianu, trebaia să dorm o 
noapts și râiue, dacă ar îi gedin ă, si-mi 
exprim pă erea, isr despre întreruperiia . 
ca care a fost întâmpinat d. Dr. Jianu, 
Îmi trebue cel puţin o săptămână sk mă 
desmetises+ şi pa urmă voia exprimă va- 
loarea parlamenară a oamenilor rari 
l-ao întreropt, deși d sa spasea, mi se 
pare, că poate să fie întrerapt. —- 
„„Dusă părerea Ja cars m'am simțit în. 
datorat fiţă da discursurile rostite dala 
această tribusă trebaie să mai adaug ua 
lasre : moiţumirea pe ctrao simt ez, 
câre am apocat sfârsitol uaei gensrațiuni 
ce părâsise fraza şi venii ia o realitate 
umiiă, când văd revenind fraza în toată 

„ Meiastatea ei, şi în discorsurile repră- 
zenianțior majorități, și în discursul 
cui a vorbit în nomele minorităţii, Ca 
crice em incapsbii de frază, am o mare 
£dmirsţia paotru dâasa, așa îa cât la un 
moment dat avaam o adevărată părera da 
rău că na mii răsacă fraa acelor mari 
oratori dia vremea anti. Ea a rasenit, şi 
8 datoria tnea să salut pe ioptătorii cari 
San perindat dop tradițiunile ei cale 
“mai baas acolo la tribună. 

Vin !a d. raportor, Pa d. raportor îl ca- 
nos6 dia căcțila pe cari le-a prezentat la Acedemia. Româsă — vorbess fără iro- 
nie — și în care a tratetau moltă compe- 
tenţă anumite problema relative la viața
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maasitorească în societățile moderna. D. 
râgortor, ca multă abasgația. şi-a Înat ro- 
loi sincer da simplu ecou.: Un tânăr caza 
consimte să fie numai an simplu ecou al 
Me:ajulai —pe care Snveravul pans ramai 
iscâlitara sa, dar îa inițiative câruia Save- 
ranel nu are nici aa rol — e un tâcăr 
care merită toată Jauda. Ua tâcăr cara 
părăzeş e orice drept ar av'ă dea adăapi 
feflecţiile sale şi na face altcava d-câr'să 
arafrazeze Ma:ajal, a fără îndo'a'ă nnul 
naiotea madestiei căraia simt de datoria 
mea a mă înclină. a 

Dar, în acelaş timp. în răspensu! la Me- 
saj treboie să se exprime eava şi din cu: 
rentela ceri sunt în Uamară. pentrucă nu 
posta să fie o Cameră așa ds supusă, în 
cât să na sibă absolat nici oa'ă opisie 
dacât opinia pa care-o are banca mioiste- 
rială, atanci când preziată spre iscălire 
Mesajul. Căci asasta este rostol d:soa- 
ției, de o parte sant părerile guverauivi 
pe cari dacă nu le acceptă Saveranul, 
gavernal /ste silit să demisioneze, ps di 
altă parte sant cerentele din G+meră. ŞI, 
dacă esta o vrems care trebuia să a:bă 
malta coraate, desigur că esta vremea de 
acum. Din aiocairea onrentelor din m:ajo- 
ritata iese firește răspunsul la Mesaj. 
late:o Cameră ps cara am prezidat-o şi 
care a avut ași de scurlă durată, da vreme 
ce eră amenințată, dapă cum știzi ca
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toții, buna ordine în coastă (ară, n 
această Uamară a fost oarecare dificultate 

„să se facă răspunsul la Mesaj. 
„_ Făsuse cineva o încsreara: am intervă- 

nit apoi eu și s'au cerut schimbări în nu- : 
mele partidulni naţional din Ardeal; a 

- fost astfel o întreagă discuţie cu privire 
la Adresă. Este cineva dintre d-voastre, 
d. Biberea, cara şti de sceste discuţii. Şi 
de acolo a ieşi o Adresă care cuprinde o | 
mulţime din acels. indieaţii cari pot să Ni 
facă pe Snveran să și dei seama deco. | 
rentele din Cameră. | | | 

ln această Cameră mu este așa, Să-mi 
daţi, deci, mie voie să reprezint eu unul. . ; 
dia corentele cari se găsesc în această | 
Adanars. A 

Intâiu ests vorba ds încoronarea dela 
Alba-lalia. Voiu spuna. aici ceeace am 
spus oriunda : că prin înnoronarea dela 
Alba Iaiia s'a făcut omagiu na namai lui 
Mihai- Viteazul, care a stat câtăva vrema 
acolo, nu așa de melt cum se crede, nn 
trecuiulai românesc -al Albai-lalii care 
msi nu există, ci, când la Alba-lalia s'a 
făcut încoronarea Regelui, aceasta s'a fă- 
Cut ca un omâgiu adus Ardealului, ca o 
închinare a tuturora faţă de trecutul de 
rezistenţă al acelor fraţi, pe cari în sfâr- 
şit i-am putut cuprinde În braţele noas: 

„tre, Un partid nd. puteă să lipsească. Na.. ma! partidul prezidat da d. Mihalache pa- 

! 
i 

i



  

4i, 

să să lipsească, partid care, fără nisi ca 
fal da.ironie, ceută să dsa Regalui însuși 
o altă situaţiuaa într'd” noaă Constitaţie. 
“Ragela esta peniru ei un simbol. Cs să ta 
“duci d-ta la un simbol, l+ încoronarea 
„unui Rege, care îşi pune pe cap an simbal, 
coroana ? Acestei sant forma din te: cut,pe 
ctri le păstrezi doar ca să i un slement - 

*- de un'tate. Laţeleg daci foarte bina da ca 
partidal zrszidat da d. Mihalachs. nu a 
vanit ii Alba laiia. fa asta unul care se 
-dă în vânt psutra armată, peniza tonte 
jerifele cari s'au fient, panira tot aceast 
ceremonial gl trecutului romaniic. Estu 

"un partid practic, care frămâstă instinc- 
nl naţional a! massator şi mii pane 
înir'insul, ca să creasză tuai rapeis, dacă 

„site navoia. şi  puţiz intsraăţionslism, 
“(Aplansa prelungite). Ma 
„D.N. Madgearu: b-la profesor, vă rog .. 

D. 3. lorga : Lasă-mă să-mi. isprăvese 
| fraza, creştine, și. mă vei întrerupe pa 
armă. (liaritata). Va să zină, araestecă şi 
puţina elemes te do iateraațianalism, pre- 
cum 0 dovadase inseşi prefaţeia, rapaţite, 
ala ptogramaiai prealubii şi ale progra- 
mului definitiv ala acestai partid. Dar, în 
numele. saționalismolui, d. Virgi: Mad- 

" Zăara, pa care îl sunosa din vramea când 
colaboram la -„Ne:mal Românases :. eră 
un copias atitica, iar su om în tontă firea, 

No 
Cp E 

g., 

| dumnealui, s8 ridică să-mi REPERE TE 
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D..Virgil Madgearu : Nu să vă explic, 
ci să va rog să prazizaţi în ce corstă in- 
iereaționabsamel  partidalvi . țărăness, 
pent:ucă n pot să vă fac d-vosatră da- 
zonotrez, că acels extrasaie chibzniţ, 
puse faţă în faţă într'an ziar,-oa »Univer- 
selu, să vă fi convins pe d.vosstră să 
axistă vrea contiugență Între duetrina 
pertidalui îtrăuesc și doctrina comunistă. - 

D. N.lerga: Va să zică aici sunt trei 
întrebări ; şi, vedeţi, ex (ae se distinguo, 
— ză iatinsşta bins conjogat „. (Intreru- 
prri). Va să zică 6 voasiră aveţi via să 
dec ivaţi răn. de ce nu mi daţi vos mais, 
să conjag bia:? (Ilaritate). Prin urmare, 

"Încă odată, zii avem a faca ca îmi ia- 
erori : "Universalu, gazeit sare calom.- 
Bisază partidai țărănesc .... 

D. V. Msdgearu: Din irteres politie. . - 
D. N. loiga: Din interes politic, fie. 

Ei bive, voiu csmunică, fiisd și ea se! bo- 
ratoria =Univorsnlu, voiu comonică asea- 
stă plângere dir:ctoralui aizrului, ca să 
vă lămoraască. - 

D. V. M:cgezu: Nu aste o plângere, 
este 0 consiatare, 

D. N. iorga : Această sonstatare, prin 
mrmara, pentra aa eltădară să fia mai! 
drept îsță de d voasiră. Cred că vam 
înţeles fozrte bine, 
„Ai doilea, na mio amăcunt ;Ua mMosiant, . 

vă spun drept, au irosut fiori prin ptine, 

s    
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N 

căsi mi-Arm zis : dar dacă no voia putaa 
răspaade, ce mă fac ? (laritate). | 

Dar ul traiisa, țe intrebi dia ds ce vor- 
bssa da iaternațioualisra faţă de partidul 
țărănesc ? Un partid cara primeşie -ea 
autor al Constitaţinnai sale po nau! care. 
a sortit, împotriva armatei româneşti. pa : 
osapanţii germani, acest partid na înţe- 

- lege măcar aa îasemnsază naționaiismal, 
(Aplausa prelungita şi îndalauog repetate). 

D. V. Madgesru : Din profesor, 
constet iniăiu cs aţi adas un argument 
pe osra laţi părăsit, ați adus ca argu- 
ment feptul că îa expunerila noustre. 
de motive prisitsarala programul nosten 
ar fi o notă internațonală. Prin răz- 
pansui d-voastră Vaţi părăsit şi suniem. 
saiistâsați. 

D. N. orga: Nu l'sm părăsit da loc, dar 
am Adaus paste el sava. 
”D. Virgil Madgearu: lu ce priveşte. 
adausul d voastră, indiferant de apiaia pa 

„care d voastră patați să o aveţi asnpra. 
activității d lui Stere în timpul râsboialu:. 
nostru, aceasta nu porta să vă încdregtă- 
țosscă pe d-voastră ca, prin fapiulcă d. 
Stere esta autorul proiectalui nostru de 
Constituţie, să spuneți că partidul ţără- - 
nesc este un partid internsțiova!. Ce aţi 
spuag d-voastră, d-le profesor, dscă su, 
din fsptal izolat ca G.voastră, de când ns 
regăsim din son în această Cameră, în
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402 să vă țintiţi atacarile acolo (arătând 
“cătrabazos ministerială) IStadreptați con- 
tinuu împotriva noastră, ca aţi zics dacă 
din acest fapt asi dedace că există un 
acord între partidul naționalist-democrat 
şi între guvern ? (Aplausa pa biacila ţă- 
rânista. protastări din partea majorităţii). 

D. N. Iorga: D-lor, sunt foarts intsra- 
sate chzstiunile cari e ridică în felal 
acesta. Ea vroiam să fia cn mult mai scurt 
și să at'eg numai unele probieme, 
dar fiecaze esta liber, cârd i se faca o 
operaţie, să apuse da mânerul cațitalai 
și să-l înfuada. Na este vinovat chirurgul. 

- D-voastră spuneţi că poata cineva să pri- 
mească peatra a redâctă Biblia pe an ne- 
ergânsios. Aceasta ar însemnă câ Mitro- 
politui Primat să primească, pentra a re- 
dactă rugâciunila sale, pa cineva care. să 
na sparună nici unei religii și cara să-și 
fi râs da Damnezeu în stradă ! : (Aplauss 
prelaagite din partsa majdrităţii). lar, în 

- ceeace priveşta pzctal cu partidul libarai, 
eu am on pact, tăcut, cn toţi osmenii 
cuminţi, ori din partidul liberal, ori de 
aiurea : că mai Ioainte da orice trebuie să 
treacă iubirea fați de această nație şi 
grija ds ordinaa sare trabaie să domnească 
im această țară. (Aplauss prelungite, stri- 
gite da bravo!" Majoritatea 'se ridică în . 
piaioare aplaudâad) 
-- Gâţi cozonaci am mâncat du de pe urma
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acestei politiei, să dă Damnezan săte 
satari cu atâţia în tnată viaața! (Ilarita:e, 
apltuse) 

D. P. Bujor: (Inicernşe şi nu se auda). 
D.]. C. Brăt:anu, preș=dintele conai- 

liuiui : Jmi pare rân cs au aţi auzit nici 
- astă fecţia pa cars va dat-o în alțica 

îruză. (Apiaasa praangita din partea ma- 
joritătii). | 
„ D.N.lorga: D-lor, revin la sceaza voiam 
să spun. A fost o întrerupere: :m expli- 

"eat ; asre am câştigat şi care am păgubit 
de pe urma ei, osă judeca alții dscât 

_mismbrii acesta: Camere. 
Die Madgeara, nu cunoaştem și o să ne 

cunoaştem mai bine ; sâ ştii ducnncata că 
Bu sel dintâi suczas hatări ște într'o uptă 
politică. Intr'an popor cars se ireze;te la 

„+ demosrăţie, cina foloseşte de nebania 
dintâi nu esie ggala cara va folosi de sn- - 
mMiaţenia de pe armă. (Aplsusa). 

Dar iată ce voiam să spun. Voiam să 
span că, dacă eră un partid sare trebuiă 
să te acoio, acsla eră pairtidoi național . 
dia Ardeal. Aceasta trebuiă s'o facă, par- 
tidul paional din Ardeal, în loc să 
umbla dapă asociații pa cari, fiinâcă 
ia plăcut, i-a gasit şi îi are. Darin- - 
trebarea poate să fie numai dacă par- 
tidul naţional dia Ardeal îi are et ps 
asociaţii săi, sau—şi aceasta sa va hotărt 
în viitor—dacă asosiaţii, ieri fără popu-
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taritaie, nu pot să-i aibă în scuriă vrema 
în buzunar, îatr'uani din acela buzunere 
anoscuie ale pohticianilor -rcmâni de 

aici, pa acest partid nsțional din Ardeal, 
cara creda că într'o .iorărăşia hotărăşta 
acela sara poartă numela da şai, e 
acela ssrs flutară programul d-ini ni. 
esca dela Braşov, Hatărâsa aia cari au 
mai multă încemâaare, și în matsris da 
“îndemânare o au mai multă assi puțiai 
csri s'aa aliat cu sei mulți, decât acei 
masiţi eari nu an indemânara, —aceasta a 
însesmnă inteligență ; poata să Înseszne 
şi inteligenţă, dar ec prafor să-i zis: în- 
demânare, 

Dar c+asce vreau să zic e că, ducă cră 
un psrtid sare trebuiă sâ fia acnio, la 
Alba-lulia, eră pertidoi național dia Ar- 
das, cara atanci eră orfan şi își câută pă- 
zinţii ge toate dramuriie. La miss nn, 
dar îa alte părți: dea d. Marghilomăn 
până :a domaesler (arată cătea țărânişti) 
şi-a căutat părinţii, şi, în sfârşit. a erezat 

| că-i reconoaște în figura d-lui Mibail Caa- 
tacuziao, unul din sefii damoeratiei ro- 
mâne şi a asociaţilor săi. (Aplause, ila- 
ritate), | i. 

D.| Parâos: Dar sunt oarmenti foarte 
de treabă. 
D.N. lorga: D. Pardos dă partidalui 
eațional din Ardes] eartificai că sant oa: 
meni. ce. tteabi, lată încă o:ocariuaa de
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2 lâmari locral, 4. Pardos, dapatat de 
-Prabova, m'a întrerupt şi ieri, orgzând 

„Că-mi aruncă o iojurie în obraz... 
DL. Pardes: Na! - 

D. N. Iorga: Nu! Atanoi să-mi facă oa 
compliment: (ilaritata). vorbind da lagă- 
toriie mele ca partidul takist, şi pe 
urmâ—obicein napo'eonian—acest tânăr 
şi-a încrucişat braţaie pe piapt şi și-a sră- 
iat ceie două râudari de diați, cari far- 
mează valoarea sa esențială în . această 
“Cameră. . 

D. 1. Pardos: D-la profesor, au vă dau 
nici an râspuas la această insnltă pa cars 
0 rasp'ng. i 

D 4. lorg:: Va să zică, a spune. unui 
„0 că ara dinţi fcameşi. sicgural Imceu | - 
pe care-i găceso la d. Pardos, esta e in- 
suită ? 
„DB. P. Bujor: (Intrazupa şi mă se 
aud. - 

D. N. lorga: D-le prezadinta, am plă- 
cersa să vă 0g să chemaţi la ordine pe 
d. deputat Bojor, fiiatcă a spus că mă 
puna ja rezon şi că nu sant cuviincio:, La 
acest lucra, în afară da Pâriamant, am 
aijiocui de a-i răspunie; în Parlameat, 
însă, n'am decât autoritatea d-voastră : . 
abemaţi-l la e: dios. (Aplanse preluagite 
din partea majorității, sgomet) Ă 

D.M. G. Orleanu, președinte: D-ie 
- Bojer, ați spus cuvintele csr: vi se im- 

ută ? (Sgomota) p Si
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DB. Bujor: D. Iorga și-a luat roiut 
de a ridiculiză pe toată lemea, şi dacă: 
d-sa o continuă pe tema aceasta, atunși 
voiu contivuă să-l întrerup mereu. (Mare. 
sgomot, întreruperi). 

S4 înceteze cr această atitudine faţă de 
goi şi atunci eu voiu căută să retractez. 
euvântul. (ijare sgomot). 

„DD. M.G. Orleanu, preşedinte: Vă rog- 
să rstiactaţi cavâatul ! (Mare sgamot). 

Voci: La ordins! 
D. N. lorga: Nu, nu, dle președinte, 

pa ouvântul răeu de cinste, d. Bujor, fostul 
rector al Universităţii, mi a adresat cu- 
vntele pa carii le atriboiu. (Marg sgemot),. 

- Yoci : La erding! 
D.M. G. Orleanu, președinte : Vă chem 

la ordine cu înscrie: e in procesul-verbal. 
(Mara sgomot). 

- D. V. Madgearu : B.le preşedinte, vă: 
reg, în numele minorităţii, ra în tot 
timpal să rogaţi ps d-nii depataţi dia 
majoritate să sa poarte caviincios şi să 
nu mai fim ridiculizaţi şi batjocoriți în 
fslal acesta. (Mare sgomot).. 

Voci : La ordine! 
D. M.G. Orleanu, preşedinte: D-le Ba. 

Jor, nu există Camera în care să sa' as: 
vârla cuvinte insaltătoare ca acelea -pe- 
sari la aţi asvârlit d voastră. (Mare sg0- 
mot. D.'Iuniin voc:ferează). 
_D le Ianizn, vă rog să staţi jos, ză că 

ehem la ordine, (Mare sgomot).
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fe D. N. Bălănescu : D-le preşedinte, noi 
voim să asenltăm pe d. lorga. 

D. N. lorga: D-lor, am înţeles, din sgo.- 
motul cars s'a făcut acolo. de opoziţiu- 
nea cars m'a oprita continuă, acest lu- 
cru: că glumele mele au-i plasa şi că na mi 

„se permite să fac o glumă pe socoteala 
cui a strigat câtava minute ieri la mina. 

D-sa zre vois să strige, că este mai tâ. 
năr, iar eu să răspuod unbia mai tânăr, 
n'am voi | (laritate). Ea rennnț la orica 
glumă în casace vă priveşte pe d-vosstre, 
dar să nu vă supăraţi deloc când vă voiu 
spune serios lucruri pa cari is voiu puteă 
dovedi, „: 

Al doilea, cs o să-i fas en acslnia 'din 
d-voastra cari va mai gluwi cu mine? (Râ. 
sete), Ce să-i fsc,? II supun jadecăţii dai 
președinte și a opiniei pubiice şil trec 

„Be tsbalale istoriei | (laritate). 
' Prin urmare, revia (intreruperi). (Că. 

tre d. laniaa). Dacă aşi fi numai eu cn 
d-ia, multa iucreri am înţelegs, dar mai 
sanț şi alte inteligența, ş: aceasta nu este 
o glumă, | 

D. P. Bujor: Dumâeata nu poţi să spui 
0 Dă fără răutate. (Sgomot, întreru- 

peri). e 
„ D. Nlorga: D-le preşsdinte, ştii da 

da ca na pot cu spune nici o glumă fără 
răutate ? Fiindcă na am învățat bucăta. 
tea creștină la colegul mau d. Bujor! 
(Aplause prelungite, ilaritate).
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D. P. Bujor: Ea sunt așa de bun, că 
pam făcat naiv fără să ştia că naivita- 
tea aste o calitate a anui om. Şi an om 
bun poate să fie sau creştin, sau necraş- 
tin, poate să fis em bun chiar un Chinez 
Îndiaa și alţii. 

Cins nu e creştin acela nu e om ban? : 
(Întreruperi, sgomot). 

D, N. lorga: Aceasta, să zicem, că n'a 
“fost nimic, şi continuăm, (Mare ilaritate, 
aplause), 

D. P, Bujor: lar răatata! 
D. N. Iorga: Partida! naţional din Ar- 

deal cred că nu putea lipsi dala încora- 
nare, şi iată de ca. latâiu fiindoă încorona- 
ras araaco'o în Ardeal un rost pe cars noi 
eri cât ne-am tradi, nu-l înţelegem ps 
deplin. Stăpânirea noasiră româneasză n'a 
fost contestată acolo îa Ardea! sab forma 
națională, ci x fost contestată, —văd aici - 
pe reprereniantal Maghiarilor loiali, dar 
mai ştiu că sant şi alţii msi pațin loiali, — 
am fost ataeaţi, din mai muite părți, pen- 
tra motivul că esta un Rege încoronat, 
căre nu msi domneşte, şi este un Rege 
care domneşte şi n'a fost însoronat, 
Şi atanci încoronarea Regelui Româ. 
nisi, acolo pa pământul Ardealuiai, 
era o absolută necesitate, şi anuraa 
pentrucă această părere nu era răs- 
pâadită numai între cei cari nu sunt 
Româai de sânge, dar şi între Românii
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de sâaga: anumiţi agitaiori răsgândisară 
ideea, că Regale, până când nu se va în- 
corona ps teritorul ardelean, nu este rege 
deplin. 

Sunt lucrari pa cari noi nu ls putsm 
înțelege în totalitatea ior dacât dapă ex- 
plicaţiusi, dar cari acolo saat în conşti- 
ința- oricărui locuitor originar din Ar- 
deal. Coroana Sf. Ștefan esta atât de 
vechs şi așa de sacră în închipuirea 
fiecăruia, însât nici nu sa vorbiă numai 
de Stat, ci se vorbiă în rânda! întâiu de 
soroana Sf. Ștefan. Și cina ziocă: coroant 
Si. Ştefan, ziceă o malțima ds lucrari 
msteriils, dar înțalegaa și unele iacrari 
mistica. Acum, că noi pam patut cum- 
sără coreaaa Sf. Ştefan, pa cara regantul 
Horthy na ne-ar fi ținut-o la dispotiție 
— dacă îi se raportează gioma pe sare am 
ficnt-o, îl rog să nu sa sapara pentru a- 
ceasta şi să na ia nici o măsară în con- 
tra mea—,dază această coroană nu îi este 
dată, avem totnş o corosnă căcs, dacă nu 
înssmnsasă un lzoru inistic, însamnsază 
sângele nostru vărsat pantra drepturile 
aoastre și pentru libertatea creștinilor 
din Orient, coroana acaea de fier pa cara 
ca fier am căpătat-o, fier-am pas într'iasa 
şi cu fisr ascaţit o vom apără împo- 
triva oricui. (Aplause prelangite). 

Câni vina cel msi devotat naţiunii 
sale dintra Regi, acala pe cars l-am vă- 

%
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zat cu lacrimi ca!de pe obraz pentru sa- 
ferinţile noastre, în vremea când la Ba- 
curești erau oameni cari jucau roluri în 
politică şi cari râpjiau de câte ori lscrimi. 
xăsăreau în ochii noştri în pribegie, când. “ 
Regina, care a uiiat de rangul Său, pen. 
tru a:Şi aduce sminte de dânsul numai 
dacă eră o mângâiere de dat, un bolna? 
sau un rănit de îngrijit, dacă oră o vs- 
denia da trecut înaintea ochilor cari 
trebuişu să se închidă, când acesta suflate- 
aveau să priniească din părtea unui 
popor întreg cea: mai înaltă mulțămită 
pentru cesace au făcut în folosul acestai: 
popor cu lacrimi din ochi și sânge din 
inimă, puteă oare cineva care censideră. 
politica drept altcava decât un joc de 
abstrscţii şi.un vălmășag de interese, 
puteă el să lipsească dela ozi nenitată, 
cu gândul la care sate de ani au adormit, 
cam span poetul, Înaintaşii coştri ? (A- 
plauss prelungite” şi îndelang repetate), 

„__ Dar se va zice că n'au fost înștiicițaţi. 
Ei bine, i-am înștiințat, și le-am spus - 
ceeace şi astăzi le-aş spune,,dacă i-a 
vadeă aci în Cameră, şi ca damnealor, 
deși acum în mare deosthbireda păreri, | 
în ea privește dramurila ce la urmăm, 
n5 putem înțelege în atâtea privinţi, 
le-aş spuna un lucru: Nu sră vorba ds 
pariidul dela guvern, Pânâ când ns vom 
îațalege ca toții — şi aceasta nu sa va:
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întâmplă niciodată, — pânş când, deci, 
ne vcm înțalege cu toţii, trabaiă să pre-- 
zid: zu sizeva o sstfel de ceremonie. Și 
cteace sm spus în gareta mea-o spun. 
şi aci. Niciodată sa voim aveă prilejul 
să colaborez în acesaş alcătuire politică. 
co astuaiul președinta al conslizini, 
nici n':m intențiunea de -a-i 'ntiude 
mâra gsântra altcera de:ât pentru în- - 
tâmplătzare întâlniri, cari frac dinco!o- 
da marginale iuteressior ds partid. | - 

Esta ma lucru pe care l-am hotării 
- de atâta vreme şi ge care i-am ţinut 
cu ştăta punctualitate, încât nu mi se 
poate arnacă binpuiala de a pregăti acum 
cine ştie ca combinaț:nai, Nu sunt din. 
aceia cui aruzcă toata ivjuriila unni 
gavara,. pentruca, în urm, a dsua zi 
să- mă înţeleg uu el. Şi aceasta ua este 
o giumă, aste un adevăr! Na pat să fia 
biruit zentru intențiuni de colaborare. 

“Dar, dacă nu coieborez ca ue șif de 
guvern ca să întăresă ţara, au toiu co- 
iaboră :cu alți şefi de partida san ca 
partide, czri, cu ori câţi şeti ar asa 
in avarență, în realitate na aa nici anul, 
pertra & sibi soidaritatea acestei țăti. 
(Aptauss pralungite). 

" Dard, ÎL. î. Brătisnu aieşit.oia obiceiul 
partidalai său. Partidul liberal-aaţional: 
fâceă o ditace politică de oportunism. în 
politica exteraă, Aşă aa fost împrejură-
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zile, de pa vremea lui Dimitria Sturdea. Se 
“Tâcus» tradiţiunea de a mearga cu Paterile 
“Centrala, fâră multă dragoste pentra dâa- 
sele şi gata de ale părăsi când ar reni 
ait moment, chiar dacă ne-am găsi într'o 
împrejurara delicată : pregiiinan-na zan- 
tra unii și mergând cu ceilalţi. Dar tos- 
“mai faptul acesta, că, după muit shuciam, 
el s'a hotărit să risce pe seama partidulai 
şi a prrsoanei sale, să risca total pentru 
a laă acea hotărire care ar apăsă greu şi 
p3 umerii omului celui mai dârz în de- 
ciziunile sale, aceasta îi dădea dreptul si 
aibi vn loc de cnoare la îsenronaraa ds 
ta Alba-Iulia. (Aplausa prelungite şi înde- 
iung repetate). i. 5 

O spun aceasta eu, adversar nolitie, şi 
-2 spun aceasta fiindcă sant adversar poli 
ţie. Căci, dacă nn aș fi, nu aş spuneo. 
Este rolul wnui adversar politic, ca, faţă 
da ua Român, şi el având aceesş con- 
ştiinţă și aceeaș inimă, să fie mărturisitor 
de adevăr, pentra ca, în schimb, să pri- 
mească din partea celuilalt, atunci când 
este vorba de participarea la oșera naţio- 
-nală, recunoaşterea deplină. (A șlaasa pre- 
lungite). Şi eu o fas. 

var, mă rog. agolo, în afară de meritele 
Regelui și de meritela Reginei, în afară 
de vrednicia anui popor Întreg care se 
înconună. în afară de amiatirile acelea, 
“atât ze puternice, în cât pare că se de-
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sehideă pământul ca să ia:ă sin adânaul 
iui toţi acsia cari se înșiruiau. sub . dra 
pele sfâșiate, ca treceau înaintea Suvara- 
nolui, eră munca parti tului naţional arde- 
lean, eră sârguinia lui, a acestoi partid 
național dia Ardeai. O spun încă odatt: 
partial nstional sin Ardaal a ținut trează 
conștiința naţională de acolo. iuptând în 
parlament și în. închisori—, şi poata şi 
dincolo de inchisori ar fi mers ca sâ 
apera aceste drapturi—, şi fără acast 
partid, în care e întrupaseră svfletela 
Românilor de diazolo, noi au am fi avat 
Ardsa!ul. Dar, dacă îţi dai scama de 

„partea ps care ai avut-o acolo, sk na te 
orbească suoărarea da astăzi, pentru ca 
să te gândeşti la bâtrânaia: ce păcat că 
na am fost și au în ziua acsia ca să pot 
spune de dânsa, şi durerea să-ţi rimână | 
în inimă, fără ca și în conștiința să gă- 
găseşti o scuză că grin scaastă lipsă ai 
comis o dezerțiune față ds tine însuţi ! 

În Adresă este un alt pasaj asufra 
căruia este bine sâ ne oprim puţin: 
acela cara priveşte legăturila externe ale 
Pomâniei. E . 

Aici seșpana să noi avem dorinţa uno 
legături „da grietazie sinceră= cn toate. 
poposrala. Îmi vaji da voe, dle raportor, 
să vă spun, că noi no a:em face cu pe- 

. poarile; noi avema face en Statele şi 
„prieteniaa este o chasiiuza d3 sentiment, 

*
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“a nu mă simt în stsra să am o atitu- 
dine prietenească faţă da oamenii cari 
au ocupat doi ani și jamâtata pâmâvtal 
României, şi cari: nu nau cruțat eici o 
umilință şi nici o prigonirs (apiaasa). 

Noi avem !egături de prietenie cu prie- 
tenii poşiri, darinţă da pace toată inmea 
6 poata aşteptă dela msi: noi nu sm să. 
rit în capul uimănyi, ci am sărit doar 
peniru dreptul nostru; dar ce a îndurat 
generația noastră, nu o va uită misi 
odatâ. Nu o va uită și mu o va iertă, iar, 
în poat colsborațiune pacifică a ivmii, 
noi vom &veă faţă da oricina atitadinea, 
pe căra ni-o va impane iub.reasa de 
pase şi: colaboraţinuca sa activă la opera 
de pace. : 

In privinţa aceasta aa poata să ezista 
piei va fel de îndosals. 

Aş mai obiactă un lucra, în afară de 
dorinţa dea fzc0 o dsosebira netă. Aici pu 
sa .verbaţta da aliaţi, de popoarsie nobilis, 
de'mariie popcare lângă cari am stat noi 
şi E&-am iepiat pa vieață și pa moarte, 
pentra triumful sreptății. Şi, cât vom 
trşi noi, i se poate să facea aiuzianile 
eele mai depărtata la răsboial pa care 

" bam pertat, biruind, fâră să sa stsbilească - 
o distincţiune între acei cu cari am iuptat 
şi între acei coztra căror am Haptat. 

„(Aglauee). : 
:Să mă ierta d. raportor al Mesajulei,



r
e
 
e
a
 

  

“din Chinezi; din dazertori austriaci, dia 
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- cara aliă dată va fi poate mai bina inspi- 
rat şi dsosebirila acestea sa vor fane ne- 
tad In timpu! din armă, fiind vorba de 
grijea firaassă peatru zrmată, — îndată 
mă voiu ocupă de aseastă parta —ai- 
'aava mi-a atribait intentiunea de a 
merga la ministrul de răsboi şi de a 
spunu să fani ce o faca, ca să închsieo . 
înțelegere cn gavercul soviatic, fiindcă. 
țara nosstră nu s'ar puteă apără, 

"Ea am credința—fireşte ca oricine—că 
armsta noastră va fi totleanna gata să 
apere imapatriva orisai—şi aa ca :căjerila 
„da ieri, teribilele scădari de ieri, ou efac- 
tele lor fatala —, de a apără fâră acesta 
scăderi pământal Românisi întregite. 

Dar eu crad, că naţianea acsasta a 
- moastră are într'iasa virtați de sponta- 

meitata agă da extcaordinare, încât, 
dasă un gavern inconștient ar lăsă să 
slăbească puteri:e noâstre militare, caeace. 
am fost în stare să fecem în Moldova 
încă am fiîn stare a face. Nu există pa 
lome popor nare să ne poată stăpâni la 
gradul la care s'a ridicat conşiiiața de 
noi înșine. (Aiaase). Ş 

Când flacăra din noi sa va stinga, nu- 
msi atunci va :fi primejâie. | 

Ea să mă doa la ministrul da răsboi și 
să-i san că mi-e frică de e armată mer- 
esnară, dş armata sotisislor, compusă 

3 
:
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camtni si câror dorz) vine dis porţi mai. 
mare ds hrană ps care o dă o ţară ft. 

" wândă sau din inafe mai mare în rabie 
depreziata cari li se arască? Să-mi fe. 
mie îrick de dânșii pentru ţara mea? Fa- 
reasci Domnereu | - n 

" Ser ored şi ea că faţă de gavernul so: 
vietie, care are dreptul să şi stăpânească 
țera— fiscare popor ars concepțianile; 
S5l8 politice şi primeșta gaverasnții eo- 
respupzător: acestei coasepțizni poiitiea 
— faţă da guvernul sovietice, po care nici 
ni l-am instalat dco'0, rac m ci p'Avera. 
gândui ie aci scasă să fac:m a" gatern 
care să corespundă scaluiz, trebuie o pa- 
litică, der one sinpară. Şi au nu mă era 
nici da propsganda sovietică. Acu văzut 
propagunda, ps esre o făceaa soldații ragi 
când erau 2:asă la noi, în fata bolşevică, - 
și asa văzut şi imezsal hohot de râs al 
apei + a'iuai da bun sim, ca care s'au 
întâmpinat toate aceste înteţiri (Apiause). 

Niaiodată în clasa n-astră con incătoara 
îiu s8 va găsi einava cara să consimtă a 
teadace în remânaşte o Coastitaţinae al 
cărei prim articol Înneps zșă — ter. 
menii sant zceştia — Constituţia sovie- 
tică se găseşte la sfârșital. cărții ti-. 
părite ds d. Gusti, în traducere aaten- 
tică— : Esta o „republică pentru maneci 
tori. pentru soldați şi pentru țâraui=. 
„Și înte'ar alt articol ai Constitaţiei 

«
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-(XLIL. 65) 26 arată că sant tei categorii: 
de oameni otri p'aa drepinl să vetaza: 
nsbanii, boţii şi burghezii. (liaritate), 

- Gum m'eş tema de propaganda unor- 
oâmeni -cari au în Constitoţinaaz lor: 
asttel de sbazriţiuni ? Prin urmare, da 
istăat na mă tam, der ared că pentru. 
demnititea Statalui român şi faţă <a ge- 
varnul sovietie nu treboie să avem o a. 
titudina cara să sa schimba, si o siagară: 
atitudiac bins definită, neprovocantă, îa 
servicial nimănui, sbsolut pecifică, dar 
căra să nn varieze dupt îmyrejarări, 

Nici sn gara s: ag aria pamnul 
iinsolo da Nisrn, unde sant lacrari cari. 
na na privesc. decâ! seb ragorini oma. 
niti ţii, şi nici au gavern ză nu trimită 
bazele în aasastă dira:țiune, fiindaă în. 
matârie da bezele avem o altă dirsciione 

“În cara patem să la trimitem, (Ilari-- 
tste). * 

Trec la partea privitoare la armată, : 
D-ioz depat: ţi, na toţi dintre noi — 

peniru că acsasia asta e dunare care 
repreziată şi provinciile alipite—aa văr 
ananmite acte als dramei neţionala, D. 
Bozdngan, da piiâă, Biserabaauul pa care. 
îl iau aşa ie sfârcal bieiulvi, masori, a- - 
iomiţi cois gi dia maojoriiate, și faa răa 
pastra că nu-şi Can seama de valoartu 
Îi, sa om de enitură si ds framoasa trans 
formare, ja ssus românesc, săvârșită îa-.
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visul, crescut în alta id:i și care azuni 
este iegat cu toate fibraie fiin ţui sala de a- 
ceast: homânie, din cara face: parta și 

„ Bassrabia iui—, a văzut şi damanaalai con- 
-dițiusiie ca total pariicalăre, în oara su 
pornit armatala noastre, ca să sa aşaze și 
în Baserabia şi ca să dasrobzassă şi Ar.- 
daalai. Sa umbiă zile întregi ca să gă- 
saşti puşti, carg faacţioaau. ori nn fans- 
ționau—după dezarmarea da cătra Gar- 
masi—şi bacăţ: da ubiformă disparate 
din care izbutiam si fazem 0 haiză esa- 
vensbilă pentru cela. câtava mii de oa- 
meni, pa cari i-am trimis, lunscând ea pi- 
ciosreie dssculțs, însâegerata, pe ghisță, 
at să adază solia libartăţii în Ardeal, 
Cine a văzu o armată bira:toare da ştâ- 
tea ori cât a biruit armata la: Napuleon, 
“Bu 0 poata iubi aşă da muit,. cum iabim 
noi armsia pe vare am văzat-o că 9 co- 
lecţuna de macenici, de glorioasa fan. 
toma în căre se strâsgae ideia libertății 
îatregalui nsam româuesc;: (Aplauss pra- 
lungita). | SE 

E foasta trist, d-lor, că un ganeraj care. 
a aut o mâre paris în conuacerea ar-. | 
matsi noastre — şi nimeni na s'a gândit 
pentru motiva politice 'să-i detragă din 
meritele militare, merite pentra; cari 
Vama salatat și Var lăudat, cu orice pri-: 
lej, fiecare din noi, — acest genaral, prea, 
"ocupat cu alcătoirea unni partid şi. ca
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- meaținerea calsi mai rela guvernări pe 
=. Câra a avut-o această țară — şi evident 
„că acesta a fost, după umila mea opinie, 

;  Bavernal averesain—, generalul Averescu 
-— aş zice pentra dorinţe de populari= - 

tate, dar nici na-mi pot explisă motiva] — 
a lăsat ca această armată să facă întâiul 
pâs în*poi, ca trimiterea la cămin, îm. “ 
preună cu îmbrăcămintea. Cu aceasta 
sa făcut cel dintâiu pas îndărăt, pentru 

“ armata care a ajutat pe fraţii basarabeni 
Să se libereze, care a ridicat steagul ro- 
mânesc în Cernănţi și cara a făcut ca 

- Ardealnl să devină pământ românese. 
- Eibine, după oseaca sa pstrecnt în - 

timpul gavernării Avsrescu, e foarta grea 
ca această armată să fia. adusă din nou 
la cssace fasess. Insă este așă ds mult o 
datorie absolută, ca, sasrificând ultimul 
ban—şi în această privinţă caleulele d-lai 

„ministru da finanţe, foarta precise totdaa- 
una, trebuie să cedeze înaintea anei reali- 
tăți aşă de strigenta — s'o refacem, în cât 
mărturisesa că, dacă aș avaă răspunderea 
guvernului şi mi-ar fi dat să aleg între ' - 
„donă lucruri : să am armată, cu cara să 
apăr teritoriul românesc şi să dau îali- 
meat, sau să na dau faliment, dar să 
n'am armată, aş da faliment, dar aş - 
păstră armata. (Aplause prelungite), | 

D. lon I. C. Brătianu. președintele 
„ consiliului : Daţi mi voie, d-le Iorga, _
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santem În sitoațiuna să păstrăm şi armata 
şi să nu dăma faliment. 

D, N. lorga: Este csl mai bun latru 
care sa poate, Dar trebaig să adaag. d-la 
prim ministra. că răspunsul acesta B'aţi 
fi putu' să-l daţi zeca zila mai înaiate., 

D. Ion Î.C Brăti:na preșei ntele con. - 
siliolu: : Î! puteaca da acum şase iani. 

D. N. lorgai: Este o iluzie, 
D. '0a i]. C. Brăti:na, preşedintele 

consiliuiai : Na, 
___D. N. Iorga: Aceasta Insemnesză că 

suateţi în patidul d-raastră com este un 
rege Într'o monarhie constitaţionaă: 
domniţi, dar nn guvernaţi, (ilarizate). 

Pria urmare, încă odată : orice, numai 
goi să avem m jocul dea na apiră. ŞI 
âvm ? Su a arme, desperecheate — na 
zio că aceasta este acum, dar să ferească 
Dumnezeu să fie— na co arme fară car- 
toșe, — nu ziecă este acum, dar ferească 
Dumne:eu să fie vreo dată, — nu cu ofi. 
țeri riu plătiţi, cari se p'âog pa toate că- 
tările că p'aa cu ce-şi hrăni familiile. Mai 
bina tâizţi rostarile inspactorilor, cu cari 
ori şi ca parti î, şi unu numai al d voastre, 
răsplăteşte msr;tols elsatorele. - Tiiaţi sa- 
parflaul, are ţipă în elaburi : seoateţi-i 

“ ateră pe fereşti din ciub, şi daţi oseaca 
trebaie ofiţeraiui român, paatraca alășuri 
de caractsrul militar să aibă demnitatea 
ai de oma în societatea în mijiocul căreja - 
trăleşte, (Aplaasa preiungits).
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Mai a aan lacru: binevoiţi 'să oregtaţi 
În țară, împotriva vnei anumie propi- 
“gande, simţimâatui militar al țăranalai, 
care acesta va fi şi:la primejdiile vi- 
itoare, ds care, iarăş, să na ferească 
De moezsu, dar nu ne temem de dâssele, 
găranţia pentra pâstrarsa şi destoltarea 
Statolui nostru. (Apltuse). - 

Ajong acum la ua alt punct din Messi. 
Un pauct cu bucius mare: D-voastra ță | 

„simțiţi datori să dați României e Consti- 
taţie, o 

la acesstă privință pot să fiu foarte 
scurt, Bentrucă părerea pa-ace o exprim 
acuma, am mai exprimat-o şi altă dată, 

Țara homânezsca nu moara, dar, de sn- 
lerit grea, sofere. Ea am găsit oimsni 
cari se plângeau că le lipsesc lomag, oa: 
mani cari se plângeae că le lipseşte pâi- 
nea, șameni cari sa plângeau că le lip- 
seşte caltura, osmeni cari se piengean 
impotriva dezordiati administrative; în 
sfârşit, am găsit oameni de toata Cai go- 
riile cari ss piângeau de câte ceva. Dar 
până acam na am gisit—și nici nu am 
sitit—oă vreun singur Româna s'ar fi plâns 
Că trăeșie cu Consitaţ:naea csa veche— 
care nu s'a &piicat—iu aștepiarea Consti= - 
tațianii. celei nini—sare Bu arg să se 
aplice. (Ilaritate). - 

De sigur, pantru un govern cara nu 
are altă ocupațiane esta foarte frumos 
să se osupe de darea unei Constituţiani |



Vedaţi, în această privință cei dela 
1868 şi-au dat seama mai bina da sitaa- 
ţiune, şi au Înţelas că, atanci când nu 
poţi faca unui popor o haină pa măsură, 
te duci şi cumperi cea dintâi haină pa 
care O găseşti la croitor. S'an dus şi au 
'campărat o haină dela un croitor bel- 
gian. E | - 

-Dar astăzi se para că noi avem pre- 
tenţiani mai mari, cu mijloace tot sșă da 
mioi : să dăra o Constituţiane pantră Ro- 
mânia-Mare, | 

"Aceasta însă, d-lor, presupunea o mal- 
ţime de igcruri pa cari noi na le avem. 
(Intrerugsri), 

Na vă supiraţi, na santeţi d-voastre 
mai sgomotoşi dacât damnealor din opo- 
ziţie. Eu cred că, în această privinţă, 
d:lor desfid orics concurență. 

En zic, că d-voastra nu sonteți în 
"măsură să faceţi Constituţiunea. Da ce? 

D-lor, Gonstituţiuni da acestea se află 
pretutindeni: și în acsastă privință să 

“nu s6 sapere priatenii noştri poloni, căci, 
cu toată silința ps care mi-am dat-o, în 
Constitaţiunea polonă n'am găsit nimic 

„NOV, prâcum nici în Constituţiunea Ceho- 
Slovacă, în Constitaţianea acestei repa- 
bliei, care astăzi e prazidată de an filo- 
sof: nici într'însa na sant concepțiani 
originale, : 

Dacă însă, d-lor, esta vorba să făcem o 

/
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Constituţiane bună, trabaie mai fotâi să - 
cunoaştera profaud obiceiurile juridice 
ala poporului nostra. Veţi: creda că d. 
Disesca o să vă dea asigarări în această 
privință ? Fgriocit d. Diseseu, că vă va 
asigură pe d-vosstră, dar mai ferieit 
d-voastră că-l credeţi (ilaritate),! Dar pa 
lângă aceasta să nu uităm un lactu, d-lor, 
„că poporul acesta îşi are datinele lui, 
care, până când au nu vor fi încorporate 
în Constitaţiune, ea va fi pe din afară, 
după cum pe din afară a fost şi Consti- 
tațiunea cea veche. , 

D ior, noi avem obiceiuri de drept, 
cari Sunt legate de întreaga noastră des- 
voltara istorică, și avem și obicaiarile 
națiunilor cari trăiesc îmgraună cu noi, 
în cuprinsul acestei ţări, 

D. Sandor lose: Bravo! 
D. N, Iorga: Și se cere ca şi în adân- 

cal sufletuiai “lor naţionalitățile să aibă 
putinţa de a jară pe Constituţiune, iar 

- DU numai ca să-şi îndeplinească o datorie 
de formă. o, 

Dar pentra a face. aceasla e nevoie de 
ceva mai mult decât numai disouțiunea 
în comisia constituţională, care. se ur- 
me4ză cu o sârguință vrednică de laudă 
în fiecare dimineaţă. , 

Merg acum înalt domeniu şi repat 
ceaace am spus şi cu prilejul răspunsalui 
la Mesajol din sesianea îresută :. Aveţi



d-voastra aalitatea de'a votă o Constita- 
țiune ? Ea pentru d-voastre pon într: ba- 
cea nomai de formă, căci părerea 
d-voastre unanim este, că sveli actastă 
calitata, A | 

Voci : Sigur. | 
D. N. lorga: Na m'am înfoit un sin- 

gur moment ds credința d voa:tre, şi are- 
dința 6-voastre vă va mântui. (Laritate), 

Dar eu na mă mântui ca credința 
„d-voastre! Ştiu că pe lângă aceasta mai 
esta o teorie, pe cara na o ignorez. desi, 
deşi pe care nu opoi adanite, dar mai 
ştiu un lacra: că sa car anemite_ sondi- 
țiuni şi indicarea une șnumite articole 
cari ar trebui să fie schimbats da o Csa. 
stita: ntă. a 

D. Minesru,aveă altă părere, dar azi 
rslațiavile d.voastre cn d. Micesca ua 
sont de aşi natără ca să vă sprijiniți pa 
argumente: saie. (Ilaritat:). Sa 

Va să zică, se er ancmiţe ferma, 
precum şi indicarea anumiitelor arti sole 
de discutat într'o Adaoare aleasă anume 
peatra ca să voteze puncte :da Constitu- 
ționa.- 

Dar ss zice, d-lor, că dela 1914 în- 
coao6 un îsi da vag mandat do Consti- 
tunntă piutesta asupra capetelor tutolor 

“depataţilor şi senatorilor cari se sus- 
6edă, Să creadă un metafizioian acaasta:. 
eu au sunt. inetafizidian, nu umblu în



  

  

raginnila Acelea ; prin armare, na pot 
crede Inerari, ari se. găsesc dincolo 
de toata formele şi dinco!o- de toata tra- 
dițiznile. Dar să adojtam să d-voastră 
ați făcut această greșetlă da formă dia. 
motive de necesitate paţională, fiindcă, 
dacă ai fi orazat că Consiitoţianea este. 
un lucru 2şa da satraordinar ds important, 
ați fi patat să o votaţi, cu oareesre apro-: 
bsre a țării. Pentru aceasta ar fi trebait, 
însă ca, lăsânda.ne la o parta pe oi, 
cin vechiul regat, cari sontem obișnuiți 
să fim mslirstaţi da ioste guvernsie pa 
rând—dacă o fi vreodată la putere al 
meu, pu voia maitrată pe nimeni, nici 
chiar pe dumneslor țărăniştii, acum, deci 
o să -fia malratat, câed vor fi dam- 
nealor la guvern actasta ar fi an iacra 
teribil, dar nu-mi închipuia, după pre- 
vederila maie, că sa va î:tâmpiă, aşa că 
voin . dormi liniştit în noaptea aceaste 
ca şi în: celeialie nogți (ilaritate), mă- 
car provinciile naite ca vechiul rzgit 
să. fi fost reprezintate în chipul cal mai . 
larg și generos. Şi aceasta erâ ca pu-. 
tință, 

Na mă întied mai mait, dar ştie toată 
lumea că îa partidal liberal au existat, în 
lannaria tracut, donă cursnte: nnul cara 
aareă să meargă alături, nu sunai cu 
catarg reprezintă d. Nistor în Bacovinz 
și mai ales ca ceeaog aroda că reprezintă 

7
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d; Inculeţ în Basarabia, dar an ceeace mai 
mait din greşezia d-voastra din majori- 
tate şi mai puţin dia proprial merit al 
dumnealor, reprezintă partidol “naţional “ 
din Ardeal. Să-mi explic paraztaza. Par- | 
tidel național din Ardeal crede că ar 
fi foarta puternic pa acolo, chiar dacă 
n aţi fi făcut d-voastre anumite greşaţi. 
Ea am altă credință. 'Ozice da al parti- 
dului naţional “din Ardeal caprinde pe 

" jumătate un nu 'pantru felni d-voastre de 
__ a trată lamea şi de a administră. Şi pu- 

teaţi să avaţi o reprezentație adeorată - 
a Ardeslulai. Era vorba de câteva man- 
date şi—pentra numele lai Damnezeu !— 
le-aţi refuzat, âţi vrut să le refuzaţi, aţi 
iatrebuințat acast pretaxt pentru a i ra. 
fura pa ei. Ua grup de Ardeleni v'a băgat - 
în minte această ideie, că e de ajuns să 
amble anumiţi agenți falși în Ardeal psa: 
iru ca tot Ardealul să masrgă ca 
d voastre, Și na a fost așa, și vă zbateți 
de atunci necontenit în Ardeal, şi, fără 
de nici un folos pentru d.voastre, ați 
bigat în bucluc și bietul partidul na- 
țional, _ , 

L'aţi luat mai întâiu la cercetare : de ce 
este regionalist ? :, o 

Aţi făcut un tei de gogoriță din acest 
„ regionalism. Oamenii, cari suat în 'mare 
parte naivi, nu puteau dormi noaptea. Se 
trezeau soțiile cu soții lor .sbaciumaţi de .
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vedenii igtozitoare şi-i întrebau ce este, 
„ŞI răspundaă nenorocital : Saat T6giona- 

list! Naveă nici o dreptate soțul: pateă 
să se odihnească lângă soţie, sau lângă 
cine s'a găsit. (Ilaritate). Nu e vorba de 
loc de e pertractare politică, ci numai de 
hazarduri în vieaţa particulară a oameni- . 
lor, și dia partidul naţional. Ei bine, aveau 
dreptal să spună să regionalismul nu 
este un păsat. Căci noi trehaia să avem o . 
formă particulară de viață românească, pe 
câtă vrame există o formă particalară de 
vieaţă provincială, pe care aici un decret- 
lege nu a patat-o inlătară, S'au speriat 

- nenorociţii şi au crezat adevărat că 
înainte de toate trebuie să se spale de re. 
gionalism. Şi umblau ca ucigașii. regelui 
Duncan din »Macbsth«, spunând că au o 

„pată regionalistă pe mână şi trebuie să 
şi-o spele, până le a eșit înainte marele 
partid democrat de aici, cu lighaanul și 
ibricuc trebaitoare, pentru a li spălă res- 
tul împreună cu regionalisaul, (Ularitate); 
Căci eră un singar rostpe care-l puteau 
aveă, şi acel rost eră un rost regionalist. 
l-aţi omorit; i-ai silit la o sinucidere, 
fără cea mai mică generozitate, după ce 

„ i-aţi refazat la o colaborara folositoare și 
„ pentra dânșii și pentru d-voastre şi pentrn 
„ţară, , Pg 

Î Intreb se poate să insamneze d. Maniu, 
“așezat după luminile viubuiui Vanicu din.
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Uales Victoriei, fa veainătata imediată co 
Msiestatan Sa; dar fâră nici e csmsră de 
comanicsre subterană până la poarta ze 
ara o ounoaştați foarte -bins d-voastra. 
(liaritate) Da, aţi împiedecat oameni cari 
la Cluj erau ceva și pentra ei şi pentru 
noi, și i-aţi fâcut să vină la Bacourești, 
pantru ca să na fie rimie, nici peatru ei, 
nici pentru noi. lată efectele alegerilor 
pe ctre le-aţi făcut, 
4 D. V. Madgearu: Aceasta aţi dorii, 

D. N. lorga: fezi că eu am psntra 
toată laimea, de ce ta grăbești ? 

D-lor, nu voiu căută să lungesc această 
discuție, vorbind întw'an domeniu în 
car6—să nu se sapera d. Madgeara—, 
dacă eu canosc laorurila mai puţia decât 
d. Madgearu—nn se poate omagia mai 
sincer decât oel pecare i-l sdac,—d. Mad- 
gearu prezintă mai paţine garanții în 
ceeace privește experiența decâtd. Vin- 

„ tilă Brătiann, Nici en nu cred că politica 
de contingentare,' de permisuri (zâm- 

"hete), nu cred că această politică sal- 
vează România și că anumite taxe. pe 
grâu iadeamnă pe oameni să lucreze mai 
malt decât asum. Pentru a drege ' finan- 

“ele, banii sa pot ină da aiarea decât 
ela acei cari mancese msi greu și mai 

ca folos în această ţară, Vadeţi că tot 
ştiu puțină economia politică, căsi, vor. 
bină, en sc tot traa cu coada ochiului la.
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__ du Mădgsara, (Ilaritate), Tot aşa nu orsd 
„Să teoria termomatrului, care aparțina 
dlui Vintilă Brătianu, este o teorie 
sănătoasă în domeial economiei po- 
litice,  D-naalai zice așa: iau da gât 
leul şi îl silesa să cresssă, fi tot langesa 
da gât neconienit, shiar ca risca! de a 
face din el un animal dassgreabil (ila: 
ritate). Si, când voiu reuși să longesc lea], 
atenc: în zcel2ş moment am și îmbunătă- 
ţit situaţia ţării. 

lam spus deapăzi, și daţi-mi vole 
să repat poblie comoaraţia : ua medie se 
duos ls an bolnsv şi îi pane termomatral, 
vede că termomatrul se ridică 1 40 da 
grade, şi mediool se sopără, pn pa boală, 
ci ps termometru. Așă este şi an leul faţă 
de scăderea economiei naţionale, cum 
esta şi ca medical care. dă vina asupra - 

„ termometralai care arată 40 da grade şi 
lasă pa bolnav să sufere mai departe. 
- Crad că în alte mijloaca decât acasta 
trebuia să se găsessaa asanarea, Şi ter- 

“min partea de critică pantru a pane coa- 
cluziile, căci nu vreau să abazez, chiar 
dacă aş şti de zece ori mai mult decât d. 
Madgaarn. (îlaritate). 

D. V. Madgearu: Yă promit că nu osă 
vorbesa nici un minut când veţi fi preșe- 
dintele Camerei. Da ie 
„D, N. lorga: Până în ziaa eâad se.ya 

. îutâmplă aseasit, aveți o daturie da ie- 

DPI
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cunoştinţă faţă de mine. Când eram pre: 
sedinte, a aerat curântul:d, Madgearu, 
care aveă obiceiul, moștenit dela d. Cuza, 
da a vorbi trai zila. Şi l-am întrebat: d-le 
Madgearu, trei zile vorbiţi? Mi s'a părat 
că a zii, trei zile. Și atunci i-am dat eu- 
vântul su aceste vorbs: aveţi cuvântul, 
d-le Madgearu, însă vă rog să începsţi cu 
zioa a doua. (liaritate), N 

D. V. Madgearu: Iată o mică răutatea. 
D. N lorga: Dar dumneata vei mai 

Aveă ocazie da a vorbi, fiind generos şi 
bogat. 

Adreza spune la sfârșit că aţi ispră- 
vit cu chestia rarală. Credeţi că ați 
isprăvit-o, su sjatoral d-lui Ganerzi Ave: 
rescu, pa baza telegramei dela Gurbă- 
neşti. Ea cred că chestianea rurală va fi 
isprăvită când vom vedeă samănătari pe 
tot pământul românesa, dar nn atâta 
vrema cât jadeţe întregi sunt pârloagă. 
Cred că o fi şi o greşeală a ţăranalai, ae- 
deprins a lucră pe sezma lai, dar este şi 
o greşeală a cui îi schimbă nacontenit stă- 
pânirea de pa un loc pa altul. Țăranul 
român nu este un Țigao, să-l muţi cu 
şaira de ps un ogor pa altal; acesa ce 
i-ai dat, să-i dai ca chibvnială şi cu toste 
garanţiile trebaitoare, Și, al doilea, să-i 
organizeri în aşa fal încât să nu rămâie 
şi fără credit şi fără instramente de 
înancă, și fără sfa: și fâră sămânță. Cici,
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dacă ai scos pa marele proprietar, să pui 
în loc o altă realitate, tot așă ds binefă- 
cătoare, într'o privință, cora a fost marea 
proprietate, căpabilă da efort. - o 

Dar veţi zica: de unda vin naajunsu- 
rile pe cari le-am constatat? Acesta neai 
junsuri ls-am constatat na numai faţă - 
de d-voastrs, libaralii No. 1, Fiindcă 
acama santeți numai libsralii No. 1; mai: 
sant libsralii No. 2, cari sunt averas- 
cânii, şi chiar dumnealor, adversarii | 
d-voastre, țărăniştii, placă dintr'o con- 
cepţie abstractă şi mecanică, ca vina daa 
dreptul dela liberalismul cel dintâi. Toţi | 
daţi constituţii, legi, forme, reforme. 

"Dar mai trabuia și altoeva: trebuis ca 
sociețatea însăş în realităţile ei conorete, 
în formele ei organice, cu forțele si mo- 
rale, să intervie. Pe dânsa trebaie să o . 
cunoaşteţi, lucru firă da care putaţi. 
să tot umbiați la formela constitaționale 
şi adihinistrative şi va fi zădarnic. 

Dacă în vechea Românie, în mica Ro- 
mânie veche, ne ajungea jucăria aceasta 
cu minatarul, pe care] porţi cu degetul - 
Ja un ceasoraic stricat, toată opera pe 
care o faceţi” d-voastră astăzi, pe care an - 

- făcut-o şi averesesnii ieri şi ps care dum 
nealor țărăniştii sant în starea să :0 facă 
mâina, adăvgând fioazre critica: dar de 
ce ai umbist d-ta cu minutarul așa și 

„Ba altfel? e zădarnică. De oarace na cu, 
Ai
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minataral trebaia să umbil, ci trebuie să 
cânți la resorturile cela adânsi, şi rezor- - 
tuvila acestea adâaci nu se vor mişcă 
decât pristr'o nouă viată morală, 

ŞI atunci, să-mi dati vois să spon că, 
în viață noastră politică, na mai sant 
acum mari malta partide politioe, ci sant 
numai donă sisteme. Și oricât de bo- 
gați ați f taţi și da ori câte partida ar 
îi repracentat sistemul masanic, geoce- 
tric,. aritmetice, ne nsuflețit, formal, şi 
chisr dac?, pa ds aită parte. sistemul or- 
gaoic al forțecr morale şr fi resrezistat 
de cel mai săraa dintre partie, da cel 
cu mai puţini aderenti în epoca aceasta, 
gând ajung două vorbe aruocrte su fleta- 
lei, aprios de dorinţa dreptăţii, al tăra- 
nuiui nostra, pentru cs el să meargă ca 

“la răsboia, în foc pentra d-a oricât de 
sărae și de rău întâmpicat în upela părţi 
als corpalai elsctorul ar fi” partidul care 

"reprezintă nscesitiţile acestea organice, 
ale noii ordine morale, viitoral este cu 

“acesta -şi nu cu ce'o'alte. a 
Și viitorul sezsta na va fi, cână îi va 

veni rândui, al wnui singor partid, vii: 
toral acesta va puteă să fis al întregii 
națiusi. : o 

Cân î din mijlocul oamenilor cari cred 
cgm cred ea, ar fi însăroinst .insva — na 
este o petiție ficată pimânsi—ar fi însăr- 
cinat cineva, zic, să caute pulsul adevără! 

a
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Al atestei țăzi, să întrebe, în țara aceasta, cu simţ de legalitate şi- da respest faţă 
de dreptatea omului şi de soflatul lui, 
massele elsctorale, impieecând cumpă - 
tările ds votur», cteace nu s face »umizi 
ua partid, ci mai malte, și Impiadecâad 
şi Bgitaţiunile acela criminale, cari fac 
pa om să voteza in folosui celui ca se infăţ șează îna'ntea lui cu cine şiie ca 
ilazinvi periculoase, pa cari le face :să 
trea:ă Înaintea ochilor lui, când un ast- 
fel de om, cu conştiinţa necesităţilor 
morale și forțe'or organice âls acestei 
națiuni, ar fi îosâreinat să cerceteze ada- 
văra:a voinţă a ţării, el fsră, îndoială că 
nu ar aveă pretenția egoistă dsa țină 
pentra dân:ul. prin orice m j oacs, cari 
zar opune Îastși raţ unii iui de chomare 
la gurera, o putere ps cire ar fi dator 
să o impărtâştască cu toate elementele 
îa adevăr cerpute şi ieşite din voinţa 
liberă a poporuloi românese. 

Dar vcinţa aceasta ar fuzemnă sugri- marea tiraniei de sas şi zdrobirea de- 
mgogiei de jss. (Aplaasa prelungite). 
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