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„Suntii lucruri mari promise, şi ferbe ceva'n 6lă 
Căci astii-fellă de persâne nu stai cu mâna gslă 
Iară individul nostru e Oancea-ăllă prefăcută, 

"Ce Draca, şi nu altul, scnipă de Lai făcat..., 
O juni! nu fţi ca peșeii, la curse milline ; 
Căci Oancea, de v'o prinde, pe toți vă dă plocâns 
La Turcul, saă la Neamţul, saă şi la Anplomană 

| Căci ellii este de tâte, afară de Romani, 
N „Glorie de pe saltea, 

Cu ciubuciă şi cu cafeal“t 

Tantalida.) *) 

  
  

  

  

    
  

  

*) Sai Ciclopole trister A * 3 apnsnY "atribui ; , guri, poemă eroică, ce s'attribuie 
Pi, Melina Rădalescu, ce a compuso.la 1854, în memoria Memo- 
pitolu 1ap:10i 162 Ghica, dată baronului Spleni Ia 1850, Veşi Ca-



.P ref a Că. 

Vedâna bucuria Roşiilor. de câte ori D. 1on 

Ghica este chemati a compune cabinetuli, lnu- 
dându”i principiele selle constituţionale, când 

în realitate în duo& rânduri Ministerulu I. Ghica 

“a priimit blami în Pressă și în Cameră de la 
Capii Roşilor, tocmai. pentru. neconsțtuționa- 

lismuli sei; 

V&dând pe D. on . Ghica, aliata iert cu 

Roşii spre a resturna pe Voda: Cuza, că se al- 

liagă din nuoii cu denşii pentru uă nouă reg N 
turnare, care. pote va folosi numai. streinilor, Pa 

și prin-urmare “D-lui Ion Ghica, 'alli căruia 

visi de aurii este tronulă; | 
Stiind pe D. 1. Ghica că, perfidu prin cal- . 

culă, ca: şi prin temperamentă, de când 'ave- 
nit în țârră din emigraţiune, D-sa sa silit 

prin tâte mijlocele, a'%şi ajunge scopulii unei 

ambiţiuni culpabile, semănând intriga între Ro- 
mânii cu influincă şi cu scopuri nobile, după 

maxima machiavelică „divide et impera; *



Știind din esperiingă că D, 1. Ghica detes- ta pe Roșii, precum aceștia detestă pe D, I6n Ghica, dar că sa Servă uni! de alţir pentru a- jungerea unor Scopuri culpabile, remâind a de- juca cellă finu pe cei descreeraţi; Piind mulți “cart creqa pe D. Ion Ghica uni bărbaţi de Statu seriosi, amică sinceră allit ordiriel şi stabilităițit, când în realitate nu ya- lor6ga mar mult decât D. Rosetti, amânduoy discipule ai primilor Ber fanarioți, cari au adu România la duoă degite de mormântului ej; “Pentru aceste cuvinte, am credut a adduce unii servicii țărrer Publicând actele D-lui Ion Ghica, ca omu publicu, de la 1848 pînă adu, acte ce Îgurâda în' differite 'opere și for pu- blice, pe care le citesu anume, spre a putea Â controlate, 
a 

| î 1-0 D.. Aritescu, -



   
p ia “Ghica inatule de 1848. 

Despre. politica D. I6n: Ghica înainte 'de 1848, Stă ce 
citim întruă operă, imprimată la Paris la 1859: 
„Omiă instruiti, dar fără principii, D.:16n: Ghica, fost 

Boy de Samos, este. întrigaută în: gradulii. cellăi măi înalții, 
Condiscipulii: cu D..AL.::G. Golescu : îni . collegiulii S-tul 
Sawa şi în şeâla, de arte şi. manufacturi din Paris, ati 
luat amGniduor parte la: politică | în anii din urmă ai ad- 
ministraţiuniy lui Alex. Ghica. . D. 1. Ghica a, figurat; în 
opposiţiunea dirigeată;: de Câmpinânii,. şi a luat + parte la 
conspiraţiunea rusâscă de :la Brăila. din 1841..-:; -. 

La ;1843, /occupă..-în Ig 'uă catedră de matematică 
şi de economie politică, “cdoperând. cu .D..D.: : Alexanari 
şi Cogălnicânu. la ' fundarea. Progresului, 'revistă. literară 
Şi ştiinţifică, pe - care .o .:suprimă' Vodă Mihail: Sturzea 

- din causa. tendinţelor“ sâle 'politice.::;- +: i. : 
„În piedioa revoluţiunii de la 48, D: Ta Ghica € era unul 

din cel mai activi și niaing câpl at partidului naţional. :) 
mai i RI Pa ui 

  

2, za “Giza, e ca. nenul ur. al Gimtăula. 
Ia "revoluțioiarii i. de 'lu 1928. td 
“tote membrii Comitetului: “revoluționarii. de la: 48, a 
figurat Si D. I6a Ghica: „ Istoricul: Bălcescu, din preună 
cu, D. AL, G. Golescu sic cu. „6, Ghica fussesseră, muniţ 

pt » 

  

| "9 Biografia iti: mari dia România - — “Paris, “Place du Pen 
theon — 1859 —'pag. 65—66. e 
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de cel-alţi membri at Comitetului c'ua putere disereţio- 
nală, fiind alleşi ca un reii trebuinciosti; căci "1 credâă 
mal capabili de cât ceil-alți, sait mat bine se sfiati de 
ambiţiunea lorit; însă, înaintea Revoluţiunii, D. ISn Ghica 
plecă la Constantinopole; şi acţiunea sa încetă cu totu 

“în ţ6ră, 
Ţinta, Comitetului revoluționari. era, nu d'a organisa 

revoluțiunea, cum dice Bălcescu, ci a o dirige, ne lăs- 
Săind'o a degenera în terrâre,. întrun alt 1793, a 
Acţiunea -D. :16n Ghica, înaintea plecării sâlle la Con- 

stantinopole, .0. descrie. D.'Ieliade (Rădulescu), unul din 
capii mișcării regeneratâre de la 48. a 
'D. Heliade . assigură că D. I6n Ghica, ginerile Gene- 
valului. Mavriu, (alle căruia Simpatii pentru Russia nu le 
p6te nimeni contesta) era: instrumentul occultii allii po- 
liticel : russesci, care lucra la 'uă. zaveră, prin partitul 
muscălescii,: aliații, cu partidul Româno-fanariotii ; că mis- 
siunea D-lui I.. Ghica, a fostii 'a, recruta pe toţi perturba- 
torii! de :. messerie, ca cu ei s'ameninţe pe „Vodă Bibescu, 
silindu'lii a cere adjutorul Russiei, cum făcusse Vodă Sturza 
peste, Milcovii, saii a împinge . lucrulii pănă “la anar- 
chie, 'spre a; justifica, invăsiunea, muscălâscă;. ast-fellă, D. 
I6n Ghica a recrutati p'apărători! Slavonismului, pe con- Spiratorii. de 1a.Brăila, (contra, lut Vodă Alex. Ghica,) pe 
Cel: assemenea 'luy iesuiţi, şi pă. anarhiști, ci Domni! Heliade şi Tell dejucară planurile russofili- lorii mascaţi, dăndii măna cu dânșii spre'a le paralisa, acţiunea fatală ; D.' Heliade. scrisse cu litere mari, în ca- 
puli Curierului “Românii, epigrafa' urăscă tirania, mi e 
Jrică de anarehie;. prin „acâsta, înştiinţa Națiunea a. se feri, de anarchişti, cari „voiaii a sploata, mişcarea regene- 
rasina aut ind eu mult mar pericoloi decât ti- 
revoluţiunit ce dt sade ie notă singur Sa 2 CE Cilieria multii da D. I6n Ghica ŞI consor- ți), acesta conținând germiniy resbellului civilă, - “i 

“
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-D. „Heliade, dejucă, assemenea planul. revoltei, propusi de "comissiunea, Supremă (în care figura: ș ŞI ID.. I6n Ghica) 
ca, prin: mijlocirea, - ; officeriloriă. Criştofi şi. Gr... Marghilo- 
man, să se libereze, criminalii din; 'ocnele de. la Telega, 
şi de la V: âlcea, ca cu tilhază să se, inaugureze revoluțiu- 
nea, care Sar fi schimbati „întro curată Zaveră ; ceca:ce 
doria Russia din. tâtă inima, : taiat o 
„D. Heliade;n'a. pututii însă dejuca, şi i planul încercări 

dassassinatii ali lui Vodă, Bibescu de, “către trei. individi, 
fanatisaţă de Dorturbatorii de messerie, „condusi dep. In 
Ghica. 
D, In "Ghica, siguri c că i instrucțiunile Selle. vor î fidel 

essecutate de affidaţii. săi, credu -că..e prudinte a se re- 
trage după scenă, ducându-se. la Constantinopole, inainte 
d'a, isbucni revoluţiunea ; ca, “M'acollo, - „Să .. derige firul 
machinaţiuinilorii s6lle, servindiă” astii-felii de instrumentii 
politicei ascunse a Russiel, de da care spera să priimescă 
Plata servicielorii 'sdle... 2). II a E 

Ro a Dei ” 

p: m Gliiă, ca zepr iseitanită da: Constanti: 
" viopole. all, „ Revohuțiantă. Române, „o 

Retragerea D-lui I6n Ghica, din (cră naintea, revolu- 
(iunii, şi stabilirea sa: în; Constantinopole; cuibul intrigi- 
lorit fanariotice. şi : miuscăleşei,: sub pretextii. că, „fiind tra- 

tat de ambiţiosii de către membri! Comitetlu revoluţio- 
Di Sri ta : 

„1 Fragmente : despre: Ineruril€ și Omenii * noştrii din 1848, de N. 

Bălcescu, publicate: în, 'Buciumul: N, -119-pe: 1863, -. .- 

„Memoriul Comissiunei, „pentru liarea” socotelelorii. Co: itetului 

“revolaţioniarii, aleasă: de. „emigrați la Lari în 28 Noembrie 

1849, i i 
+ Memoires sur „In _Rigentration Routăină, par rinite, pag. 

8889, i j 
: "+ Suplemeni îi. Thistoire! des, Principautia de Regnanit, par Xe 

FA i» Rotăgo, pag: 52, 33, 5 Și A ea 
! i i



4 

nări, voeşce a juca unii rolii secundarii în mişcarea, de 
la 48“ pusse -la. îndoială” prefăcutul stii patriotismii, jus- 
tificândă conduita sa, d'a prinde adică şerpele cu măna 
altuia, şi a pescui pe regele ' peşeilori în apă turbure, 
- Întmadevări, D. I6n Ghica, ca diplomati, prevedea re- 
sultatul : revoluţiunii din Franca şi din alte state, prin 
urmare, alli revoluţiunii din Romănia. 
 D-sa %l-a disti: „cu elementul anarchicii, întrodusii în 
Guvernul provisoriii, România peste puţinii va fi teatrul 
resbelului civilii, provocatii mai alesii de argătârea castiune 
a proprietăţii; resbellul civilii va provoca invasiunea 
Ruşilorii, staţionați la Prutii; sait, dacă ordinea va fi man- 
ținută în ţerră, anarchiştii din Guvernii vor provoca at- 
tentaturi criminale, (ca, cell ide la 19: Iunii) sai curse 

„ Derfide (ca cea de' la: 29 Iuniii); ast-fellti că mişcarea va fi 
compromisă, şi capii mişcării deconsideraţi. În fine, că- 
derea, revoluţiunii în Franca, în Austria, în Prussia, cu- 
rândi S'aii mal tărgii, va adduce de 'sigurii căderea re- 
voluţiunii în Romănia. În ambele casuri, ci, aftăndu-mă 
în Constantinopole .: ne -compromisii, prepară tărâmul spre 
ami adjunge scopulă, (domnia) cu âjutorulu Russiel sai 
ali Angliei, pe care 'le 'volii servi într'ascunsii, pentru 
acesti sfârşită e ee a 
- Conduita D-lui I6n Ghica :la ' Constantinopole, ca a- 
genti alli ţări! -şi ca emigratii politicii, justifică asser- 
țiunea nâstră. . ... a 

Prima, visită ce D. I6n Ghica făcu în Constantinvpole, 
ca representantii al ţărrit, fu la ambassadorul rusesci, 
Spre a'1 pune la disposiţie serviciele. sdle, , 

Un Moldovânii asigură, că, în'urma raporturilorii lut 
can Pi “n că mişcarea Română era uă protestaţie 

țină suzeranita oa pa de Duissia, ŞI că Românii SUS Care nu cunoscei dice ti, unul din Miniştrit Sultanului 
Ş adevăratul xolă al D. I6n Ghica, Se hasardă a: apa 7 me ă a face, propunerea, acâsta, : ca,:în caşii d'o
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invașie, a „Ruşilorii ,. Romănii să, proteste cu: armele în mână, iar armele nu le „or: lipsi. 
„D. 16n Ghica, răspunse că n'are assemenea instrucţit 

de; la. Guvernul stii, şi .că Romănii nu . sunt de loc dis- 
puși a Sarăta, ostili Russiei; uitândit: însă limbagiul, cu 
totul, contrariii, . ce ţinusse collegilorii săi, ca membru ali 
Comitetului. „revoluționarii, . -.., 
D. Scarlat Filipescu, prefectul districtului Rirnicu- St: 

rat, în. timpul : revoluţiunii, a comunicatii. -Românilorit 
emigraţi;de la, Brussa, că Consulul: Russescii Cotzebue % 
ar fi dissii, la: Focşani,. că Revoluţia, nu va, putea reuşi 

„de cât. avendii în capul ci pe D. I6n Ghica.. 
Danii Giurescu, Pădânu, Dimitrie şi Constantin Flo- 
rescu, şi alţi emigraţi Români, '“trecândi .prin Rusciucii 
ca să mmârgii la,. Constantinopole, Paşa din. Rusciucii le-a, 
gissui „Una din. causele , căderik „revoluţii a fost că-Ro- 
mânia fussesse, răii, representată la, Constantinopole ;. fiind 
că I6n Ghica, fussese,unii muscalii, ună trădători. .. 

Doctorul acestut Paşa a afirmatii acellaşti lucru către alți 
Români ; în: fine, Rusten: Boy, secretarul lut Fuat-Efendi, 
a afirmatii” şi dânsul acâsta 12 un prag, fagi cu moi 
mulţi streinl. i II) 

, i să at : i ae NS p 

Ş Dia Ghica ca emgrată police, „i .. 
Conformii. principiilorii proclamate: de' Națiune la 48 

Capil .miscării, “împuterniciţi “în  streinătate de Români! - 
emigraţi, eraii “datori a susţine, în' facia, Earopet demo- 
mocratice Si  ofiieiale,. autonomia, ării Si suzeranitatea 
Porţi. i Ei | 

D. l9n Ghica - reuşi a , alrage către” din cinigraţit de 
la: Brussa ; şi x facit a adopta politica, sa, russâscă :  a- - 

dică, a cembate pe Tară, aliaţi nostrii naturalt dupe 
a i 

| 1) Opera 5. N, “Bousao, p pag, 32, 33, 75, 108.
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tractate ;- şi totii deuă: dată i făcu a aproba ş şi “cheltuelele 
ce D. IG Ghica făcusse cu banii eniigraţilorii și altor Ro- 
măny patrioţi, cheltuele în detrimentul causci Romiine, 
“In opera citată se vede unii comptii de 20,640 Iei. 
sub-scrisăi de D. I6n Ghica. Acesti bani eraii destinați 

pentru susţinerea causei Romiine; D. ISn ' Ghica “ dette 
la mai mulţi Romăni din coteria sa, spre 'a merge în 
Transilvania 'să formese acolo uă legiune de Romiint care 
să lupte împreună cu Ungurii. “Acâsta Ia finele annului 
1849, căndii causa, “Ungariei. era perdută... Prin acesta 
D. 16n Ghicanu făcea de căt să justifice manifestul Rus- 
sick de la Iuliă 48, 'că Românii vis6ză unii ă Imperii Daco- 
Romanii. 

-D-nik Brătient, "Rossetti. şi “compania! publicară totii pe 
atunci. la Londră, în jurnalele Republica şi Timpal, uă 
broşură contra “Guivernulut turcescit, negresit în înțele- 
gere cu D.I6n Ghica,: cu care aii fostii strănsii legaţi în - 
timpul Revoluţiunii - şi în timpul “Emigrațiunii, Acâsta 
cra, un -documentii pretiosti pentru Russia, 

- “Guvernul lut! Cossuth, în pregdioa căderit Revoluții ma- 
Shiare,: trimite la Sultanul! un emissarii, anume! Baronul 
Spleni, ca să solicite neutralitatea, Turciet - - Acestii, tri- 
misi mărturisi D-lui Heliadii la Londra, şi D- -lor Nicolae 
Şi Stefan Golescu, Alexandru G. Golescu şi. Tell la Paris, 
că D. I6n Ghica, îi presintasse” la “Constantinopole unit 
memorii, ca din, partea, , Romănilorii, ca:săli comunice 
guvernului ungurescii, memoriii, câre avea de scopii a- 
nexarea Romăniei; la, Ungaria. „Baronul Spleni a refusatii 
ali priimi,, observiind că este un actii nepolitică din par- . . 
tea Romănilorii, și că Ungurii priimindu-liă ar fi să rEs- 
plătâscă, răi ospitalitatea, ce, le dedesse Turcia. : Pâria, 
informată, despre. acâsta de Ia Ambassadorul russescii, 
și pe emisarulii ungurii a Părăssi - Constantinopole; ast- 
elii Russia îşi adjunse scopulii, compromitândii causa Un- Barică în ochii Turciel. , :
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După i numirea Domnilor în “Rominia, la 1849, fiindii si: 
Jită 'de Francia, şi Anglia i a se retrage i din Principate, 
Russia născoci: compiotuliă din 1850 'ca 'să justifice prelun-" 
girea, oecupaţiuinit oştirilor'sâlle,' Pentru acestii sfărșit 
se servi totii cu D. Tân Ghica, care, printr unii cmigratii,! 
scrisse „emigraţilorii de la Brussa, că complotul din Ro-! 
mănia contra Ruşilorii era „urgitii de Beliade, Ta şi 
Popa, - Sapcă | i Di ' î 

Assemenea machinaţiuni deconsiderară cu totul pe D. 
ISn Ghica în “ochii  Romănilorit "de li Brussa, carii “i 
demascară în ochik: Capilor miscării, 'rugăndu'i a susține: 
cu curajii- şi sinceritate principiile * proclamate" de na-: 
ţiune la 48: singura ancoră de scăpare!'a, naționalită-! 
ţii Romăne. Intre altele, emigraţi. dela: Brussă, comu-i 
nicaii capilorii mişcării uă copie: dupe uă scrissâre ori-| 
ginală a D-lui I6n Ghica către D-lti Alexandru :C. Go- 
lescu, prin care "lit invita a face pe emigraţi să subscrie 

comptul relativit la formarea legiunii romăne, care avea 
să lupte cu.Ungurii ; şi sfărşia, scrissârea printrunii post- 
scriptum, în care gicea , să nu încredinţezi nimenut a- 
„ceste 'hărtif,:şi să mi le înapoezi' cu omii sigurii, gră- 

„bindu-te a, trimete pe cine-va în Transilvania, pentru: 
„misiunea, 'ce-are să împliniâscă acolo. - "Acâsta, la, Iar 
nuariii 1850, cănd Revoluţia ungară cra cădută. In o- 
pera citată se: “dice”: âncă că, în timpul Revoluţiunit, unii 
românii din Constantinopole serisse D-lui Grigore Serurie. 
că se "ndoesc6 multit “de fidelitatea, agebtului ţări n 
lingă Pârtă, căcă “frecuentegă, pe consulul Russiel. 1) 
“La 1859, D. Gr, Serurie: veni singurii să ridice masca 

D-lui, I6n Ghica, într un! “articolii din 'Reforiua No: 5, în 
„Unii Roniânii trimisi la „Coastantinogole cu 

il 

care dicea: 
pi , 

  

“i 
So ea i : zor ep 

| 1) Suptăment, â, Phistoiro de Regnault, par A x. Rousso; pag. 77, 18; 

88, — 92, „93 - — : 103, 97 108, 109. Veşi. şi Galârie des agents 

Russes. * si 

  

dia
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înaltă. „misiune în „causa . : Română, a aronit neîncetat cu: desetintece ., „pe. Românii . partituluy. naționali, pănă: căndii, „acestia se desceptară,; într”o di în măcelul de la d6luli, Spirit; în. primă-vera annului ! 1849, ellii între- buință, tote cabalele spre a sc refusa de Turel. „debarcarea, în „Constantinopole. a Locotenengei Domneşci, ce venia din Pari is; correspondinţa, luf o prinsesseră. Nomâ Anii din Dr USS, din prcună cu bilanţul baniloră de îfamă însuștre;, În: broşura sa ; de. la, 1855, cllă a calomniat cu perfidie pe emigrațit, români: coY, ; CUNOSCUSSeră arama; „a desunit și a, învrăjbit,- pe. „emigraţi, români denigrându'i chiar n, streină;, a complotat cu: i sireiniă, pentru anexarea, Princi- patelorii : de Austria; a impiedicati formarea. Jegiunil Ro- mâne, de. a, 1853; şi; după, ce a prostituit causa „na/io- nalităţii: române, penru. titlul „de; Boy, a venit apoi în. t6rră cu fas turcescă, reîncepând intiigile scile obicinuite.« 

; Daf r . e pu ti 
| mai oa: Ii Gica iu: “cint grație. A ma... vita ii _ La 1853, D. I6n „Ghica, publica: la Paris, pentru prima oară, uă broşuri, politică Sub titlu: i Dernitre. oceupation. des. „Principautes danubicnnes “par la „Russiej i e pi tesii i, ii , „Şi Cu „tote. că era tare; ;convinsii. că „Românit nu u mai ai, a, se „teme de. „Russia , D. I6n Ghica nu cutsă. A SUs- crie opera Sa cu propriul să; ;nume,. ci. 0 suscrie cu pseu-, donumele, 6. Ohainoi, „Care, nu: este de cât anagramma numeluj | :Zon Ghica; „neareşit,: spre „a putea la trebuinţăi să. nege, „opera, sa: :reservii. „de diplomati! ea a „Ne. -vom.. încerca a da. lectorilor. în. acesti. capitolii, ut idec pe scurtii despre materia acellei opere politice. Scopulii principalii all autorului este “demascarea, po- liticer : cutropitâre. a „Russiey în. "Orient, începând -: “de la Petru cellii mare; natură, subiectuluț duce fireşce p'autorii 

 



9: 
a arăta 'mai ântâiii- capitulaţiile + nostre cu Turcia, prin, urmare, conduita Porții: ş'a, „Russiei către, Român!;, face, apoi analisa cestiunit. politice:a Regulamentuluţ; demască, intrigile: Russioi. în Principate. sub Domnii regulamentani ; descrie Starea; administrativă Si financiară, sub Domnit Al. Ghica, M.:Sturza 1); şi .Bibescu; vorbeşce despre statisticar Principatelor;: stigmatissă;, pe:: boieri: instrumenţe “alle; Russici; descrie deşteptarea, spiritelorii : prin propaganda, ideilorit naţionale, cari: ai „reparatii: mişearea. de: la 48; descrie volulii : boerilor. şallit naționaliștilor în revoluţiunea,, 

de: la: 1848; şi termină, prin: convențiunea de la; Balta-. N Limanii, -criticând administrațiunca, prinţului Ştirbek, - ri-; valul săii la domnie, «i «i: pica Ta Ac Aa 
: Ceea: ce ne importă,.este opiniunea ; autorului, despre; 

Revoluţiunea” română, şi capil ei de.la 1848; iii ditai “Vorbind. despre. aspiraţiunile țeranilorii şi biurocraţilor,; 
dice că, ci dorescii revoluţiunea,-unil pentru a lua pământul, 
boerilor, cel lalţi pentru a: occupa! funefiună. înalte; ' apol, 
vine la: Demagogi, şi să iesprimă 'ast-fellii în, privința lor: 
:„Ca să. so, urce -la, putere, aceştia: flatâgă passiunile po=. 

poruluă;, el .aii „îdeă; escentrice; ;. suntit; 7 des;. gens sans aveu. 
et. sans ocoupations;. adepţi al teorielorii lui Mazzini;; care, 
vis6să,. uă, confederație generală, a, xepublicilor naţionale, 
din 'Europa.; fără. a se; gândi, în ceea. ce. priveşce. repu-; 
blica Română, că, Russia, i: Austria Și ;Turcia, Sar, oppune: 
seriosii la acâsta,. „Aceşti visători, cari nu trăosciă în „lu=i 
mea reală, ::vis6să .îndadar..unii. regatit.. Daco-Roman,; de 
la. Tissa până! laMarea.Negră, cu, :ună.:rege..de 7assa ger- 
mană sole oi pi zu oul , pl pute i 

pi aia . 
„La acâsta este numai uă mică difficultate : aceea d'a 

. Pi 

  

a: 7 IL 33 Po ; 
- ei, 

') Despre care' ice, la pag. 60, că era unii omiă eminamente con- 
": stituțională, -pentru care Posteritatea 'i va mulțumi; dar se 

grăbeşce a adăoga, că cra constituțională. ca Regele Filip 
din Franța, ştiind a'şi face uă maioritate cu ori ce preți, e
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deposseda din ţârra “Românilorit pe celle trei impe- 

riurt cari le'stăpenescii, şi cari nu vor ceda negreşit nici 

uă palmă de loci. Aceşti visători aşteptă numai un mică 

congres la, Viena, spre a; realisa 'utopiele lor. Russia, ar: 

ajuta un asemenea plantă, cu condiţiă ca Regatul Daco- 

Roman să .fiă. indipendinte, având un rege din familia 

Țărilor) spre” ai putea înghiţi imi lesne acelii regatii, 

după cum a făcut cu Crimeea?). 

: „Acel 'juni visător, abandonaţi în Paris, fără nică uă 

direcţiune , fără nici uă privighere, se esaltară de ideile 

revoluţionare alle : lui“ Michelet şi Louis Blanc; intrară 

în” relațiuine 'cu tarburătorii societății, îmbuibaţi de doc- 

tyînele cele mai periculdse ; în fine, dioa de 24 Febr. 48, 

i” aflară,. ca pe 'toți streini revoluționari din Paris, cu 

pușca, în mână! în dosul baricadelor. Revoluţiunea. ter-. 

minătă :în: Franca, "nu :le mat remânea, de făcut de cât 

a alerga: să rescâle şi ţ6rra; lor , amăgiți de manifestulii 

guvernului provisoriit din Franca?) | 
:*D.:L.: Ghica, criticând pe D. Eliad ca litteratorii , "i 

„n6gă talentul şi serviciele: ce adduse litteraturei, sub cu- 

vântii că a speculat litteratura ca ui marfă , şi 2 facut ridi-. 

„culă limba română?).- Despre rolulii politicii ce D. Fliade 

a'ijucat' la 48; nici -un cuvântii! De D. Tell dice că, prin: 

sabia sa, a făcut: să triumfe Revoluţiunea; dar însinuâsă, 

întrun" modii: perfidii, că ar fi-fost agentii secretii allii 

Russieri), 
“In acâstă operă! aflim multe: axiome - politice şi idei 
sănătâse;  D. Ion Ghica-a. applicat unele din axiome, 

viind Ja putere, dupe cum se va Sncredința Jectorulii ; 
re 

„i v, 

ae ; e i 

  

1) Pag. 1,2,3,4,5 şi 6, 

2): Pag, 78—79 o io N | 

3 ma: p . a. IE îi 

) Pag.:75.— Cu tâte acestea, recunâsce că D. Eliad: avea la 48 
i uă popularitate îmnensă, --. îi: Ne 

) Pag. 90; în i re cr a te a ae eta
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dar nu sciu'să fi realist “ Vruă “idee Sânttosă cădend 
Şi D-sa în păcatulii acelloră; pe carii “critică; că 'aă rui- nat finangele ț&rrej. 

Astfel, la pag. 10, citim: 
„Opiniunea publică, acâstă regină a lumi; moâie câr- 

bicele.. Regilor. „nedrepţi şi. Sperjuri, „ascute baionetele, Ş 
ghintuesce tunurile. 

La paginea 14, citim : 
„Politica nu „pâte Â uă. afacere” de sentientit AL | 

liangele matârnă de la ministri, ci „de la tendingele şi 
geniul popârelor.i a RI i “i 
"La pagina, 16, citi: | 

„In, politică, - ca, în tote, este tot-datină. cova, „ascuns 
(un dessous -de carte), uă mistificare diplomatică, pe care 
numai: timpul o. dă pe facă. Vox" populi, Vox, Dei. In 
Russia, „ca pretutindenr.“. N a 

La paginea;.78,: citim +; IE ta 
„Românii detestă pe cei mai patrioți, când, ta ajungit 

la putere ;: şi : uită din; contra, trecutul compromis ali 
unul omii,. îndată ce: el întră în. » Opposiţiune.. contra, 
guvernului. Dintracâsta, nu trebue a conchide că poporulii 
românii ar. fi: neguvernabilă,, şi - Car avea,:din instinetit 
în orrâre guvernământulii, Acestă . „disposiţiune . se esplică 
că guvernanţii diri România, âii făcut totul până, ai Spre 
AŞ attrage, ura, şi. „dispregulii, guvernaţilor.t,: .....,-; 
- Când: lectorul: va; ajunge ila finele :operet: năstre,. se va, 
încredinea că; aceste: observaţiuni. judiţise: se applică de 
minune. şi fostului în trcă rânduri 'ministru, Ion Ghica, «bă 

. nuiti şi antipatic chiar amicilor set. politici, +. ceai 

“In fine; D. Ion: Ghica, promitte la pag." 16 din oicita 
sa că, la timpă, va publica, ca complementii. ali operii 
citate ,:uă lucrare: ce! o are--gata,: despră! Organisârea, 
administrativă şi judiciară a Principatelor... .i * 

După 17 anl de aşteptare»: credem'a -fi în 'dreptii: să 

  

    

pia us 
pi 2 “A 

y
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pretindemii, de la Marele nostru diplomalii „Opera pro-. 
misă, cel pugin. spre ao admira. Să e 

-D. «Zen: Ghica, ca candidati « de deputat da 
“alegerile de li Decembrie 1958 şi Apr lie 1559. 

Cu urcarea Caimacamulut AI. Ghica pe, tronul ţerrei 
de, dincoa de „Milcovi, porţile "României „Se deschiseră 
tutor Românilor „emigrați ; toţi se grăbiră a reintra în 
patria; lorit, incej ndii a forma prin, pressă op.niunea 
publică pentru alegerile de la 1857: ci contribuiră, 
ca deputaţi şi ca, „publicişti, pentu triumful cellor patru 
doringe vitale alle Divanulur Ad- hoc; 'luptară apoi: contra 
întrigilorii Străiniloră,, cari, “prin Câtmăciimia lui Manu 
şi “Vogoride, voiaii “a: allege': Domni pe uni din Pringit 
Regulamentari ; şi reuşiră, în fine; a “paralisa culpabilul 
lor scopii, la 24 Tanuaritt 1859, prin îndoită alegere a 
lui! Vodă Cuza: PI tt Ly 

in tinipul acesta! 'de' lupte! plite și de eimântărt e 
lectorale, 'de'lâ' Oct. 1856 până: la Tanuasiii! 1859.— 
D;'Ion'Ghica. şedea, d'opar te; în Turcia, ca, Bey de Samos, 
neluândii miel ! să par te, directii sait indirectă, “la mişca- 
rea 'cea, mare de']a:: 1857 şi 1859, Aştepta, să mănânce 
plăcinta, d'a: gata: AU) Fă; FT gl ia tg 

Tocmai la Decsibrier! :1858/41: vederi appărând în țerii 
cu fessul! turcască ; “îşi pusse îndată candidatura de depu- 
tatiiîn: districtul: "Dimboviţa, ; Allegătorii însă 41. contes- 
tară. dreptul: dea; fi! allsii ;:ca unul :care 'sprijinisse - in- 
teressele străine, în: calităte- de 'Bey: de Samos; :D. Ion . 
Ghica simţi brebuinţa a se appăra înaintea, Tribunalului 
de. Dâmboviţa. +! lnti09 9 prelua cr Ie „ 
: Avem .subt; ocht uă,. broșură a D-sale; intitulată, Pie. doriul D. Ion. “Ghica. de -la 24: Decembre. 1858, înaintea - Tribunalului de. :Dimboviţa,«; Sonbeiaa cb diita TE eat
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„In acea pledoarie, D. 16Â Ghica gice; Vojiar ca prişit 
de Samos mi-am păstrat naționalitatea ; şi' în 'cursit' de 
unii-spre-dece ani de esșiliă, am- trăit, cu' mijlăce 'onora- 
bile; căci a priimi fancțiunt întruă, țerră străină, 'nu este 
a priimi naţionalitatea/ acellet ţări; “afară 'din Francia, 
unde legea o prescrie positivi, îi iri Pi ii 

„A trebuit; după“ 11 ank' de essiliti, 'să iricere și 
decepţiune în simțimântul şi cugetările mele! :-" | 
_mE trist a nu -putea essersa un Român! dreptul cellii 
mal sânt pentru un cetăţân, a'a vota, şa priimi voturj 
de la încrederea Compatrioţilor săi! Di 

„Numai acellora, cari 'mi vor da votul le recunosc 
dreptul a supune viața, mea, publică şi privată la uă cer- 
cetare;. le voiii, da. o în essaminare, la timpul cuviincios |. 
ca s'o urmărâsci',: "qi “cu 'qi, din' copilăria mea penă â- 
cum, în întru;şi afară din. țerră,. :: și iai d 

„Concurenţii, mei, puternici “prin dragostea compatrioţi- 
lor, prin talentele şi. energia patriotismului, -suntinaă cu 
Sâmă puternici. în concurență cu „nine, care. am. lipsit, din 

Fii , ȘI „A 

„acestă, 
iti 

țerră în curș, de, 11 .ant.% iute, i tiu 
Cu tâtă apărarea sa,; D. I6n Ghica a :fost respins, de 

alegători; er aii trebuit, să "șI +dică arti mezi Poiana 
„.»Cum. putem avea. încredere întrun .omii a căruia con- 

duită a. fost,.de:la- 48. până; la;59,..maă: mult. de cât e- 
chivocă;., şi. care, după ce a, paralisat. causa naţionalităţit 
Şa mişcări de la 48;-după cea. servit, ;ca,. Bey de: Sa- 
„inosii, . interessele inamicilor.; . autonomiei. nâstre; ::apol 
a stat d'oparte, în. timpul :luptelor::de la 18517: şi 1859; 
şi tocmai când dificultăţile erai aplanate. de alţii, se 
presintă ca: candidat;! de deputatii; :şi atunci. chiar, i cu 
fessul, turcesc,.simbolii de servilismit !; :,;i- ie zi ţi, 

Pe când D. I6n Ghica, era respinsii de alegătorii din 
Dimboviţa, cel Ialţi colegi ai sti de la, 48 (afară deD. 
Heliade care purtasse! fessul 'şi D-sa ca şi D. I6n-, Ghica
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eraii „aleşi. ca Deputaţi, şi în;adunarea de.la 57, Și în 
Camera electivă de la 59, 
_ La.1859 Aprilie, -D,. I6n, Ghica, iar se presintă ca can- 
didat de deputatii,. totii. la Dâmboviţa, din preună cu D. 
Heliade; „amândoui fură: a. doua Gri respirişt de allegă- 
tori, (*) cari onorară atnncă cu-încrederea lor pe D, C. Cre- 
țulescu.. (redactorul Cncordiei. de ln 1857, şi Deputatii 
liberalii” în. Divanul ; ad-hoc) şi pe.D. G. Creţenu, (cu- 
noscut prin opperile sâlle poetice, şi. mal alessti prin col- 
laborarea.;sa la Patria de, la 1855, şi la Concordia de 
85) 

iii n. 

Misterul Idu, Ghica din; România de peste Milcov. 
_La începutul lut Martie' 1855, 'foile publice ânunțaii 

că'D.: In Ghica s'a: numit: preşedente- all Cabinetului 
din: Moldova, şi Ministru de: interne, a “iIn' programa sa, acesti Ministerii făcea appelii la con- 
cursul patriotică ali Adunărir, care funcţiona ; promitea respectarea Convenţiunii, şi: grabnica, realisare a: refor- 

” melorii prescrise de pactul :fundamental ; şi-a nume, e- 
galitatea înaintea 'Tegil, îmbunătițirea sortey locuitorilorii, 
desfiinţarea," privilegeloră şi “ monopolurilorii, făcăndii ca 
tote drepturile şi: libertăţile constituţionale să devie: re- alităţi: visibile ; promitea; încă: daca funcţiunilor : după 
merite ; “aplicarea; legilorii: pentru. toţi, fără deosebire, Şi: desvoltarea şi încuragiarca comerciului,.a industriei, a clerului: âte, !: ED i 

+ “In-cursii de 'două :lant câtă a! durat 'acestii Ministerii, ellă n'a realisată niciuna: din promisiunile“sâlle; de și ai Ei Pi N ! 
| ț : . Pt at PA a. ie e ie tt 9. Viegte Police de tanga, „pi în parte Român, So. 09 pe 1859, :
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D.; , Cogălnieenu, ; iatâtă în, „Cameră, câtii) şi în : foea” sa 
(Steaoa. Dunării, de la, 30. Martie), atrăgea luarea: -aminte 
a guvernulur. asupra modificării legii. electorale, „formând 
uă: Adunare compusă, din elemente. mat mani.de.. câtu 
celle ce intra în Adunările formate. de anexulii II alit 
Convenţiunej,: care; paxalisă chiar, „uerările. „Comissiunet 
Centrale“, n i: i 
Pe lângă dmipulsiti liberalilor din Gamară şi i din pressii 

guvernulit avea, Şi împulsia., cetăţenilorii - din Iassy, . care 
suscriaii uă.. petiție : către . „Cameră pentru lărgirea, legii 
electorale. 
D..I6n Ghica, care trebuia să. debute ca Ministru prin 

acea mare reformă, n'a'făcut nimici ; şi, după două luny 
„W'uă, guvernare stepă, sa retras la finele, lui “Aprilie, 
cedândii loculii D. Manolache Costache. ..........- 

Acesti, capitoliă al: „poti . completa: Românii de, „peste 
| Milcovă, care. se, afla la acea epocă în capul, partidei. 
liberale, şi mal ales Vârbaji de Stati iniţiaţi în , secretele 
politice de atund. ..... E O a 

23 i Sin 

aliniate ul Zn. Ghica de da 71 Oil 1859.; 

“In capitolul 'precedentii amii vdut sterilitatea ' fapte: 
lori primului: A Ministeriit de două : luni al D: Ion Ghica, 

care n a realisatii nimicii din câte promisese în: programa sa; 
să cercetămii. acum faptele: sâlle ca Ministru: în curs de 
optii luni aprope, de la 11 Oct. 59 pănă la finele lut 
Maiii 1860. 

- Românul; câre 'la '1859:era organul partitului liberali, 
a salutat Ministerul I. Ghica cu aceste cuvinte: : 

„Guvernul găsesce uă situaţiune mare 'şi frumâsă; cu 
mare înlesnire, de va voi, pote d deveni „unit creatorii, « C) 

1) Românuli No, 29 şi i 62 pe 1659. 
2 Românul No. 115 pe 1859.



    
16 ie „aie 

“* Ministru Î- Ghica, debută- întradevărit prin desființarea 
cellor'5000; ej, căuţiunea“ reclaimată “ide Ia, diatiştt. de: 
Ordonanţa presei de la 30 Sept; dar se opri aci, măn- ţin&ndii “ordonanța: :presset-3),  dindii avertissemente dia- 
rului : Ze forma: 2), suprimăndi foea Curierul Romană ?); 
şi 'diarul-'umoristicit: Nichipercea 4); - în Moldova, Steauu 
Dunării, organul partitului liberal, cel mat elloguentii şi 
pâtriotică, era loviti de două processe de presă 5); Mi- 
nisterul I6n Ghica 'călcă în 'finc pe: urmele Ministerului 
precedenti, al căruia fapte fusseseră desaprobate de o- Piniunea, publică, Si 4 Ministerul I? Ghica,” nu: ziumat' nu' închise processulii 
iitentâtii preveniţiloi” de' Ia '28 Sâpt. espuindu-se ast-felii apriimi blamit de la Magistratură, -prin aquitarea lorii 
Ia 20 Noembre de către Curtea de Appellii, dar în cur- 
sul! processului destitui pe procurorul. Curţii, care făcuse 
deja rappoitul săi 'în-acstă cestiune 3); făcu ca nuoul procurorii 'să 'apjele la instanţa superidră sentința Curţii 
de la 20 Noembre; făcu a, se intenta -un' nuoii procesii 
diarului Pomânul, pentru unii articolii în care se dove- 
dea,. că. monedele se precupeţescii de unit din cassieri ?); “impune "Capitalei, 'print”o simplă ordonanţă, uă 'lege cu 
imposite, :votată de Divanulii Obştestii dela, Balta-Limanii, velativă, la Guardiştii de :n6pte, contra cărora se ridicas- 
seră, reclamănt' legitime în :pressa: întrâgă ;. ast-felii că D. Dimitrie Ghica, declară în: publici că, ca şefi ali poli- Za ap , si iu ij m i au E 

Da 

  

Pi? 11)" Veţi critica” acestei. ordonanșe, în Românul No. 117 şi 118 pe 1859, „tii ae, inta 12). Veşli No. 30 pe, 59 all acestei foi, e pr, Da Vedi, Monitorul No, 155 pe.59, i 4) Românulă No. 153.7 i 
2) Steaua Dunării de Ja 17 Decembre 59, 1 6) Românulă No. 125 pe 1859.: Ea AIE a ?) Idem No, 132, ” ag a e 

  

e ef
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ciei sub: Vodă, Stizbăy, a refusat â applica a acea lege, mor= î &ândii pănă ai da demissia, pe care preferănd mat bine a părăsi project 

Stirbey a, refusat'o; 
vl, în cestiune ; SD dete ordinul din 10 „Noembre, relativă: la întocmirea Tis- telorit electorale, ale căria, disposiţiuay illegale le: a com-' bătut Românul în No. 127; dete circulara No. 9109 din: 17 Octom,. “către Pretecţi,: ce. se pât e considera ca vă professiune de credință administrativă, şi pe care a a. nalisat'o Reforma în “No. 28, dovedind ! că, cu tâte ' fru-: mâsele Principii de dreptate, legalitate Şi liberţate ' ale” şefului Cabinetuluj, fără “buni Prefecţi şi Suprefecți Ori, ce măsuri de felul acesta suntii pulbere de aură in ochil, cellorii creduli; acea fâe: denunța încă, Guvernulut, acte. ilegale, ca ordinul. No. 7055 din. 8 "'Noembre, e care anula trei resoluţiuni domneșet; denunța, funcţionari, alle” că- ora abusuri craii susținute cu acte legale 2); şi critica, decrete ca celle de sub No. 263. şi 451, ca nepolitice şi nedrepte ; iniputa,! guvernului darea în judecată aD, An. ton „Arion, all căruia dossarii s'a; închisii îndată, „con- vinsă însuşi Ministrul de 'absurditatea 

puta ! guvernului că nu dă la lumini 
către Porti pentru : anularea - alegeri 

vinei; în fine, im- 
ă petiția boerilorii * 
il lul Vodi Cuza, despre care ai Yorbitii  tâte diarele. 2) ş şi care a „Provo cati epistolă D. Dimitrie Ghica, din! Românul, prin care , se cere publicarea numelor acellorii boeri” trădători, cum 

şi propunerea D-lui. "Cogălnicânu' din! stnul „Comissiuner. Centrale, Pa se > trece în Constituţiune;: ani axticolii re 
ESI 

  

% Vezi în Românutiă N . “ur troleu p. 
cestei măsuri a D, I6n Ghica ; şi articolul săi ăi dospre Goarâa . - "+ Naţională în Reforma No.'16G po 59, 

3 Veţi în Reforma No. 21, articolul prin 

NED EEE PIE LEII a 

"Dim. Ghica contra a a 

care se combate de. erctul No. 461, basat pe raportul Ministrutui Justiţiei No 8882, 
3) Reforma No. 12 po 1859. 

| Ta basi de tut Isia?lce şi Sola] 

nana 

-Pollil
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lativii la pedepsa,. ce „merită cel ce vor mat cere în, 
viitorii: protecţiunt. streine, cu. paguba autonomiei. e 
„Aceste: legitime reclame: abusurile. şi ilegalităţile de- 

nunţate . guvernului, „rEmân „sterpe; Guvernul: e mută, 
apaticii, aprobă, în „totul politica predecessorelul stii, des. 
preţuindii opiniunea publică, despre care D, 1. Gica di. 
cea, în broşuira, a sa, „de la 1855, că, „Opinia publică este 
regina tun, câre mie, cerbicea Regilor ii nedrepți ş şi sper- 
jur, "care ascute, băionetele şi astupă, bunurile, şi pe care, 
toți agi s sunt „datori a; „0 respecta,“ 4 
“La 6 Decembre 1859, Ministozul, “Dreşedt de D. In 

Ghica deschid 
ținea programa sa politică, relativă la org 
cipatelor i-Uni 

e „Camera, cu messagiulii No. 535, care con-! 
anisarea Prins, 

te; în ca, se. dicea, ca preambul, că sar 
socoti un actii. de „cetăţânii, rii din partea acelora, cari, . mişcaţi dun i 
lucrării „nâstre 
cări, zădarnico, 
îndirite șa da 

nteresă meschiniă, « ar. 'cutesa să puie piedică, 
„comune, „România find ostenită de fncer-.. 
fără „Scopii. Şi fără folosii, Şi 'voină a păși, 
semne. de viaţă. a) E 

Luând, actii aceşti” angajamentii soleimnit,. spre ali, | recheinăi memorieă D. -I6n Ghica la formarea „Coaliţiunii , cu. drepti cuventiă numită monstrudsă, să vedem, ce pro- mitea, messagi ul Domneseit? 
Proniitea reforme în; tâte: ramurile, în f Finance, Justiţie, ) Culte, . „Administraţie, “Lucrări publice, Armată, Instruc- țiune, „industri e, „comerciii, Şi. agriculțură, în ministere, Şi, chiar în „privința, streinilor Stabiiţr în țârră. RI “Proimitea, m 

Preocupă tâte 
viitor; & muste, 

al ales deslegarea cestiainii proprietăţii, „ce spiritele, împedicând 'tâte combinările de a Pressa, pentru. licenţa, sa, devenind în „Persdne un înstr zzinent. de "desen dine şi de des- etățeni i în: nifne,: justifica disolvarea Ca- 
viii 

IL s.: a E 

za Da 
) Monitorul No. 148: pe 1859." 

) Ore Pressa oposițiunif, în care .fgura , și fâca 'D, „16n
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merek pe motivul că, adunareă, fiind “cheimătă a 'a alege pe Domnitori, find „adică uă adunare „esclusivă politică : şi constitnăntă, nu 'se! putea . preface de la sine în ddunare legislativă. 'Se non „Vero, e ben trovato, i, „„ Despre” „reforma; 'eleciorati, nici „unii cuvintii!-. , ! “ Ministerul pote. credea că va face acea reformă « cu Ca- mera ce: ya veni; dar „stiea, bine, după cum observasseră, celle două orgâne. puternice” 'de publicitate (Românul şi Stfua' Dunării), ! că „Adunările trebuescii dissolvate a supra unui  faptii, propuindule guvernul. projecte 'Vun inc! teresii' patrioticii; şi Yefusând. ; a de desbate; „atunci, su- vernul să le 'dissolye,« Do i „Până a vedea resultatul alegerilor” fixate pentru Fe Druariii” 1860, 'să vedem ! attitudinea, guvernulut în chestia administrativă şi “electorală. ă i 
Mat întâiir,! în: privinţa finanţelor, 1 menţiontin! anularea! 

contractului “pentru! arendarea * venitului cânalulut” Du-" 
nări Şa esploatării. pădurilor, de la; gura Argeşului” penă 
la gura Seretului, fără motivii, şi făra ase specifica nu- 
mărul ostrâveloriă șal cantității! “Jemuelorii;, ceca, ce a daf: 
loci la yrave Bănaeli în' privinţa: moralităpii Guvernului, ! 
dupe cum a dovedit”o: “Qiarul Boinânul în No, de la 30 
Decembre' 1859: (No. 151). m a 
Prin creaţiunile celle nous, cute fără voturi ile i camerei " 

creaţiuny “ de posturi. şi 'de diurne), Și prin ina multe 
cheltuely făcute numar "dupe! deslegări. ministerială fără 
a prevedea, şi fondurile necessarii, .D.' Ion! „Ghica a lăs- 
sat un „deficit, de mai! mulțe: milidnes), „pe. care mult puz! Ai vi i Ci ÎN IE Rac ie oii 

„ Ghica," nu este” ea a uni instrument de desordine 2 Tăsă aclstai 
tii tut mit ea îsi „la apreţierea' lectoriluiu: LA ăi i | 

» Românul de la 1 şi 8 Decembre , unde se e reproduce şi obser- 
„Yaţiunile judicidse ale, „Stelei Dunărei, „în privința impossi- 
bilității da : avea. o, cameră Viberală “cu Anexul II ai Conven- 

a 

€ 

„A 

pi) 

ț 

fianei, 
?) Monitorul No, 307 din 1860, Faza de: a 9 August, "and 

9%
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tea, acoperi de, cât printr'un budgctii de 100 milidne, ș 
prin împosite noue,. Mal alles acella asupra vitelor să. 
tenilor!) desființat de Cameră prin iniţiativa Ministeru- 
lut Iepurânu. Budgetul. annului 1859, peste care nu putea 
trece Ministerul, I.. „Ghica, ?mainte da se vota un altă 
budgetii, se urca la, 39, 020, 000 Ic%, afară de Ministerul 
Cultelorii, - ce. „avea budgetul Săi deosebit ; cât pentru 
budgetul din 1860, după ce. a. sedut, două luni prin sec- 
ţiuni, Camera, spătmântată de acea,. cifră, ma voit alt 
lua, în desbatere ; chiar şi dupe votul de. blamiăi, nu cra 
încă „depus pe 'Viuroul Adunării ; tocmai în luna Tut Iuniii 
“a depus de Ministeriul 'co% a succesii. S'apol în şedinţa 
din, 14 Ianuarii, 1861, D. Ion Ghica se plângea că la 
15 Tanuariti, (era, e frâu budget! Vedea paiul din ochiul 
altuia, nu vedea însă bârna din ochiul săii. D-sa ultasse 
că, în, loci st presinte. budgetul stii pe 1860 în De- 
cembric, 1859, a „preferat a, dissolve Camera. chiar în 
dioa, deschideri, „Sub. pretestul ştiut ; adevărul era ca 
guvei nul. IL. Ghica n'ayea, simpatiele nică unui partid, şi 
spera, în viitârele alegeri; dar. budgetul săi nu la de-" 
pusi, nici dupe deschiderea nouei, legislaturi, adică la 29, 
Februariii 1860, ;ci după. trer luni, S 

In privința allegerilorii i, Românul ta No, de la 19 De-. 
cembre 1859, dicea,. că. sub guvernul. “Catmacamului AL 
Ghica,. numite „de Pâită, aleg izătorii ai „ținut adunări po-, 
litice, fii Sati nu alegători, 'spre a se lumina asupra” 
candidaţilor, de - „deputaţi; „că chiar sub: guvernul Căr-, 
măcămici de. trei, liber tatea întrunirilor n'a. fost împe- 
dicată ; pe când guvernul constitufional al D. Ion Ghica, 
printr” ui „ordine a prefectuluY Poliţiei No. 32,109 de la 29 Sent, a pusă  ârra întrun felii de stare de assediii, 

“uita reprobâreă | generală dată de "Cameră! pentru“ “escesă 2 e putere, și vea întrebuințare '« a fondurilor: Stainliai. _ 
Monitor. No, 167, „fedinţa din Şi Maiii, ii 

,
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ori e ce e addunare Va trata afaceri politice subt ! ont ce! col6re, fiind oprită ; şi “întreba; Românul daca alegerile: sub guvernul constituţional, allit D. “Ion Ghica ai a se face „ca! „sub guvernul Cărmăcămiei de trei, de loriăsă memorie pe 
"D. Ion Ghica | a. „dăt ordine contrarii civeularelorii sâllei către prefeţi, relative. la alegeri ; şi chiari ASSUpra,, al-. Jegerilori. de delegaţi ; dovadă, destituirea, prefectului de Muscelii, D. Dimitrie Rucărânu. care” nu „eonsimţisse a călca legea în favârea" unut recomandat” ali .D. 1.: Ghica; apoi, ce este maj: “gravii, într? una şi! aceeaşi chos-' 

tiune; în” două difterite județe, a “daţii două, ordine con- 
tradicătâre,- "după cum Sa dovedit chiar în” "Cameră. cu: 
ocasia - verificării: titlurilorii” 'ş a ponstatăirii nereg gulrită-. 
țilorit urmate în acea : Epocă ăn, E: 
“Vom observa” încă în trecere; că Minister il Ion! Gică, ; 

după dissolvaiea Camerer, în timpul alegerilor, a fa 
cutii 250 schimbări în personalul imipiegaţilorii: adminis-: 
trativi şi  judecătoresci?); acesta o. dice : ca resptiisti la: 
organul. reposatii al D. Ion Ghica, c care nu înceta; i a îm-. 
puta guvernului” preşedut de D' Dimitrie Ghica i ingerența 
sa în alegeri, prin impiegaţii Statului. -- , 
“Şi. fiind că vorbim! de: organul DD. 'T6n Ghica; să mâh- 

ționtim, iarăşi în trecere, ! “că/şi! “Ia 1860 D-sa avea! Or-" 
ganul “săi oficiosti : de: “publicitate! adică Dâmbovița, ro 
dactatii de D. Bolintincit, (care' a“ schimbat: multe co-: 
lori, ca omiit politicii); acea, “fie susținea, atunci „politică, 
D-lui I6n'Ghica: cu faim6sa axioma! iesuilică pinta' justi-” 

„că mijlocul, pe care a combătut'o * Românul, cu multă - 
logică, în :No.: 'de'ila.: 15 “Decembre 59, a 
eg: No.'104, 144 şi.150,) i 
În Streinătate, guvernul avea a gara ul francezi Le Sioale. 

RA IE NI „imi a i 

  

| i 20 hota 
a 'Donit.i No.- "62 pa 1860; aia din” 8 Martie ! 
2) donitorul: No, 126 : și 128"pe 1859; și Roniânul Moi î5.
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care, în No. de, la. 22, Decembre aplauda, messagiul de la 

6 Decembre; “iar Monitorul român reproducea “acele 
laude salariate în No, 156.pe, 1859... 

. Românul de 1, 16 Decombre, 59, protestândit contra 
redactorului onitorului, care pretindea, că giarele nu 

potii, desbate .messagiul dormieseti 1), dovedea că acâsta 

G uă ă faptă. anticonstitufională ş Şi vătămătăre din tâte pune 
turile de vedere; apoi adducea,. aminte D-lui I6n Ghica că, 

sub - Prinţul Bibescu, D-sa a susținut, cu multă tăriă, în 
„f6ea Şeinfifică şi. literară 2, „dreptul. şi datoria presei 
da desbate. mossagele, Domnesc. 

În No.. de la, 23 Decembre, 1 Românul critica, circulara, 
D. Ministru In. Ghica „către, prefecţi, relativă la alle- 
geni,, unde figură, între “altele, frassele „că administraţia, 
să vegheze ca vorbele allegătorilorii să fe! „cuviinciâsse, 0- 
prindă, 2 discuta. pe. cel ce, nu or î allegăitoni,& & Româ- 

Iân Ghica, “dovedea, prin. acâsta chiar inserinţa directăa, 
guvernului în. allegeii. ii 
Despre altă parte, Reforma, dovedea. că politica D. 

I6n „Ghica, este. politică de. Mefstefalee (Relornia, No. 32. 
şi '33 pe 1859.) tc 

n, privinţa, arendărit: “ăverilor. “inchinate D. Tân Ghica- 
a întocmit acea, comissiune care legitima protocolul, de la. 
Paris; Comissiune pe, care „a manţinuto ş şi Ministerul D. Ros. 
sotti ce,a, succesii- D. I6n Ghica;, Cormissiune: care, a fost 
un, 'obstacolii pentru „Ministerul Tepurânu, ce. n'a. îngă-: 
duito 8 Tuca, fiind; ; attentoție autonomieă,: dar. pici n'a 

1) Vegi analisa acellui messagiit de: D. „Ion Brătianu în, Românul: 
No. 141, 143, 145. — Veşi şi: Bteaoa Dunării din. a doua 

„decadă, a lui Perembre, ei ce „a 1 desbătut şi « ea  messagiul dom 
“nescii, li tisti [ii 

1) Ce se publica în Moldova la 1844, şi unde Bgurtză mulți ar. 
ticoli cu inițialele I—8. Tot dauna D. I6n Ghica a fost în - res eră; negreșit, spre, a, nu se “compromite! » -. 

 



pitut'o” desființa; în “momentul “când: "se! spera i unirea, “de. 
la "Ooistantinopole, ș Și “când : Sar fi comprornis chestia; cea 
măre printun: conflict ali unei cestiuni secundare. 
"Venim da chestia, arendaşilor Statului. EI nu “răspulise, 

se seră nici Chiar: axengile” “anului „1858, „neplătindii nică, 
măcar parte” din” "arengile : anului 1859 și 1860. 
“On, D. C.. ; Crețuleşeu, Ministrul Cultelor “de la 1859, 
luase măsuri energice „contra“ acelor arendaşi, silindwr: 

  

la, plata: arendelor; după, ce “le aceordasse, destule amâ-, 
nări; D. J16n Gica însă „consibaţi ale „fâte. un “scăgământ. 
ilegală, ca „Ss ŞI „asigure, reuşita, "în alegerile de, peste. 
Olt, după: cum Sa accusat în: Cameră de "către D. G., 
Stirbei, cu” ocagia” votării scădământului, | Na ji au 

„D. 16n, Ghica, este încă autorul, conivenţiunii, României 
cu "Rusia! pentr navigabilitatea Prutului. Menţionăm a-, 

i 

câstă, întrecere, numar! ca! să arătă. sincer itatea Roşiilor, . 
amicii politică al D-lur I6n, „Ghica... “Lectorul îşi aduce. „a. 
niințe : că D. Anton “Arion, în manifestiul satu, către ale-,. 

d 

gătort, de la '17 Feviuarie anul: curent, :) îcusa. Camera, - 
trecută” pentru, acestă, convenţiuie,. care, „după, D-lui, are, 
cotişecinţele, celle' "maj, 'funeste pentru îndependința riâstră; 
cănd însuşi "'Giivernul, "Roşiilor. 0 recomandasse, Camerei 
D-lor, prin, jeavântul tronulu,, ca, So. „v6teze. "may „CU-, 
rândit. î N 
„Mat multe, projectei de Ig, vedea publicate în sea, ot, 

  

  
   

deppuăt” pe Diuţoul Camerii, dn şedinţa, de Ia 17 Martie, 2. 
Între acele, proiecte, “ns, „nu vedem, "proiectul „pentru. 

inbunătățirea “sârtel erraniloră, promisii;. în „programul. 
D, Ion Ghica, de la deschiderea sessiunii 5960; nici 
proiecte ca, acellea ce D-sa reclama în răspunsul la adressa 

Papp cetei e ed 
a gg ete tii i        

  

ai ui tera De atei pă but îi 

% Veji Democraţia 'da'1a 18 Fevruarie 1870, AIE 

2 No, 23, 24 şi 67. _ dit [9 -: ei Si Za ( - 

2) Monit. No, 15. 

îr Pa Cit a zi, i
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tronului de la 30 Ian. 1861, „menite . a face prosperitatea 
şi. tăria mojională; adică urgenca uncă legi judiciare or- 

ganice, care se “garantese independenga, magistraturei; 

legea care se regulese, întrun mod practicii, vespunde- 
rea! "Ministrilorii; legea de necompatibilitate între man- 
datul de deputatii 'cu funcțiunile dependinte. de Guvern; e 
în fine D-să. ma stăruit a se deppune, în sessiunea 59—60, 
proiectul: anungatii de Guvernul Epureanu“ în discursul. 

tronului, „pentru reforma electorală; ci s'a grăbit, prin 
intriga sa, a'se pune în accusare Ministerul de la 131u- 
liu. 1860; dar chiar. “după 11 Febr., D.. Ion, Ghica ra 
venit cu legea pentru respunderea, ministerială; olt-fellă, 

cum “ar fi putut contracta "faimossul împrumut Oppen- 
heim, despre care vom vorbi la locul săi? . 

"Tâte: acelle proiecte. alle D. Ion Ghica” nu craii decătit 
pulbere" de aură în''ochit eri; era 'sigar "că, “cu legea 

electorală â Convenţiunei, nu putea forma 'uă. majoritate 
care să Susţiă assemenea proiecte; „dacă era, sinceri, tre- 
buia, cum'i 's'a, dist de publiciştă, să. -propuie camerei 
celle două proiecte: vitale, - reforma electorală și legea ru- 
rală; şi în urma, refusului, “să disolve Cameră, “făctnd ap- 
peli la ţară, cum a făcut: D. Cogălniceanu la 2 Maiă, 

” D. “Ion Ghica, cu tâtă silinga ceşi.a' dat a forma uă: 
majoritate docilă 1); însă din 75 Deputaţi, alesi la, Fe- 
bruarie 1860, sub influenga guvernamentală, abia vio 20 
putâit” trece de liberal 2); din: aceştia "două din. trei părți, 
avend pe DD. Rossetti, şi Brătianu în. frunte, se uniră 
cu “Boeril, din maioritate spre 'a da Guvernului IL. Ghica 
votul de neincredere, de la 30, Aprilie, 1860, despre care . 
vom. vorbi îndată, DRE Sa 

    

î Îi i tit gt 

. E Vei protesturil foilor publice pentru călcarea Art, 7 din legea 
electorală, și în n parte, alle Romănului din No, 12, 33, 45, 47 
pe 1860. , 

3) Afonttorul No. pe 44 1860,
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“Pentru prima 6ră, 'D. Ion Ghica fu: alesii aturici, do- . 
putatii şi în Diimboviţa ş şi-a, Dolj; cănd. may nainte; în! 
două . rănduri, nu, rcuşisse,; ca. simplu. etătenii; ai „fost, 
allesti însă 'ca, Ministru. NR pt sl 

În şedinţa, din: 17 Martie », o. “Ion Priitianu. impută; 
Cabinetului că, “prin facerea statisticei în: timpul allege-: 
riloră, : a siliti p'allegători a tainui adevăratul lori ve-.. 
nit; iar prin formarea din nuoii a listelorii electorale, con-: | 
tra. litterek anexului A din Convenţiune; „Guvernul a'in-! 
Avinţatii alegerile. -: i a 
„_D. G, Stirbeiii impută Guvernului. că a lucrat, în n ches- 

tiunca acesta, „contra; ; “interpretări: dată de Cameră legii, 
electorale. Detail EA tea 

-Cu oceasiunea, desbaterit “răspunsului la discursul trio- 
nului, în şedinţa: de la: 24,; Martie :2) D. I6n ;Brătianu, 
dovedea, că. Guvernul are: intențiună absolutist, „i 5 
În. şedinţa de la: 21: Aprilie 3).::D.,16n Brătianu : do-: 

vedea că Guvernului nui. place 'regimul. parlamentar ; iar, 
D. General. 'Tellii ;constata, că, multe, lucrări: -allă, Guvere. 
nului suntăă meconstitujionale şi neconvenționale, ; ti at 

În şedinţa... de la 26 Aprilie, - Camera impută, Gver. 

nului: că, din. cestiunea. seădămăntului” arendelorit de; la, 
moşiile Statului, a voit a:face uă armă electorală; şi cai 
dovadă se adducea.. alegerea: D-lui. 16n Ghica de: către. 
arendaşii din Doljiit. 4)... : fi ape 

În şedinţa, de la 29 Aprilie, sc cu, oceasia “verificării tit 
lului de deputatii, a D. Ştirbeiti, s'a doveditii arbitrarulit: 
axestării, acestuia, de către prefectul: de Doljiii, în prediua;: 

' allegerilorii, sub, învinovăţirea,, de perturbatorii; al liniştei; ;. 

a fost însă, ăchitatii, de € către. „procurorul Cunţilov-Unite.. 
pe 

1) Aonitorul No. 75, 

2) Monitorul No, 89 pe 1860, 
3) Idem No. 105. — Te Rt 

4 Idem No. îl2 — ” at C 

5) dem No, 124, și 126. i sti Me



: 

  

96: 

“D. I6n Ghica 'voita re prin acesta. să "Sf răsbune contra 

fiulut pentru măssura. luată de' Vodă- Stinbeiti, la 1850, în- 
datorând pe D. I6n Ghica, a restitui Vistieriet uă miă ducați, ' 
luaţi pe nedrept de D-sa, ca agent: allit ţirri la Constan-: 
tinopole,: în: tinipul . revoluţiuni: de la! 489:., "Venin la 
votul 'de' blamii propusii; de D:.I6n Brătianu, pentru ne 
contenitele : iviolări. ale legii, de căndă e la putere! 'D. Ion 

Ghica.:i „În şedinţa de: la 30 Aprilie 1) -se” votegă, pro- 
punerea: de blami: cu'.3Iivoturi, contrar! 11; în coprin- 
dere că Camera desaprobă illegalitățile: comise de: aninis- 

teriii, îvităndul a pune: capitii! abaterilor din, drumul le- 

gătă, Acâsta provâcă : retiagerea,: Ministrului - IS i, Gica, 
anunţată în şedinţa de la 5 Mai. % au 

-. După retragerea: sea dela, Ministerită, in: cinsti: de 55 
de: dille, pâna la venirea; altul. Ministeriiu,: D. Ion: Ghica, 
a făcutii mat'bine 'de 30" numiri (afară din! "permutaţi)) 

între care! cinci prefecți!, făcuţi - înti” uă di, şi: peste:15 
destituiți,. între: care” un. director. de ministeriti:, un pre: 

şedinte' de: Curte trei membriy: de: Curte un: ef de 
Secţiune, etc.2). îs sa it pi mi 

- “Nu putem termina: mai bine: acestii capitol de căt cu: 

critică ce Wajionalul fă cu atunci unei circulare! a D- luă Ion: 
Ghica către: alegătorii din 'Doljt, inulțuiminidu-lo pentru 
allegorea” sa. ca Deputatii în” Cameră: - - critică “ce a re-: 
produs'o Zrompetia în No. 809, anul cofentit: Li 
Int predioa : xegretabilului | 'evenimentii “din” rai, 

locuitorii 'acestui oraşii 'aii “tebuit să; priimâscă din par, 
tea: d-lut::Ioni:Ghica,! ui circulară! ă avendă' de: obiectii' apa- 
rentă a Ymulţămi conimiteiiţilor 's6I Bentru: votul: care 
i-a!'deschisii : uşele: “Adunării! dist aceste “mulţimii, ce 

' , CDI 

ne este permisit să le găsinii tărdie, fiind-că- se. făceait 

1) Monitorul No, 131. — GOE i 
2) Idem No. 136, -- 
2) Alonitorul No, 137 pe 1860 şi celle nimătgre, i 7 e 
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de câtii spre, a „servi, de protest Tai uă, manoperă, alei 

căreă, motive se; potii. pe. drepti cuvânțit bănuit, i 

- pâcâstă,; circulară, „consacrată pe.:de uă parte: spre: ce-i 

Jogiulii ; prea pucinii: modestii ali: „autorului er, :se- applică,, 
pre de, altă parte a; arunca Dlamaulii cellii mai nedreptiă 
totorii. Gmenilorii politică, alle cărorii idee nu. le permitit, 
să "urmeze. şirul, de, idei, alle 'd-luă Ion Ghica. +; tt ui 

„Asti, cândii „restabilirea ordinii „ne- a redatii sângele: 
rece, pre, care „uă, assemenea: manoperă, cra, de natură -a,; 
ni-l, urca, ne. „VOmil merite, câte-va.. cuvinte. ASUpra as 
cestul subiectii. e i i no Dame ui rd 

„Dâră, fiindii împotriva, “gustului nostru să'intrăm în: 
amiinunţimele, urici6şe alle, pretinșeloru.servicie, pre cari 
D. „Ion. Ghica se, laudă, că le, ax: fi, addusii ţărrei;: fie prin, 

capacitaţea;, sa: fe; în. virtutea. patrigtismulut, Sil, si mat 

mult în, calitatea, | sa ;de, „ministru „de, :câtii în: aceea;.de: 

deputaţii, ne, Yom:. mărgini a „aminti..că tâte; proiectele 

de ;legj, ce le a: addus, în-cameră,. fiind; călcate: ide: dum:;, 

n6lui întrunit modii; servilii pre. legile, în.;vig6re. în alte. 

| terre,, ş si :prin, deosscbirea,, de împregiurări. ş si:.de midlâce,. 

aceste . legi nefiind: „applicabilt în, ţârra acesta; fâră mo: 

dificările, celle, mai .seri6se, a! resultatii! din acesta că: a-, 

dunarea, forțată; a le;lua, în .consideraţiune,: şi-a perdutii ; 

timpulii; ceea ce a necessitatii prelungirea: ei, cu trei, 

luni preste, terminulii” fixati pentru, închidere, șia ţinut 

deşbateri „a, cărorit sterilitate ar fii rămas, fără compen-, 

saţiune,' dâca, patriotismul. „adunării, trecând peste. neca- 

durile: cet: impunea. ;. proiectele complicate. alle :d-lui, Ion: 

Ghica, nu;le:ar: "fi. modificati. de- susil până osii. Cu, pa-; 

ciență, prin. „amendamente.; 'labori6se, ;. „că să nu lase: era, 

cu totulii nepregătită pentru reformele : „pre cari opiniu-, 

nea, publică .le: reclama neîncetată. șir cit: ret 

vaȘi în: 'adevării, ori-cine a. assistatii la. „deshaterile adu-, 

nări, “nu sar fi: putut: opri: de. a fi forte: impressionatii + 

  

  
   

ir 

.
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pre d'uii parte: de energicele silințe alle membrilor sc], ca să scâță din dedalii legile împrumutate: din Străină tate, printre cari d. Ion Ghica ÎȘI preumbla cu atâta o- Dos6lă .attenţiunea, ră pie de alta de rolulii passivii ce 'acostii din urmă adoptasse sistematicesce, ŞI pre care nu-l: "abandona de câtii: atuney cândă, vedendii pre A- dunare — în' setea sa d'a prodiice cova utile şi practicit-- în punctulii de-a se degag; ia de piedicele sâile multiple, intervenea spre a 'reinoda nodurile pre cart ca le des- făcuse; : ceea, ce necessita din partea acesteia să- ȘI dea nuoe. ostenele -ca să, sfărame cu desăvârşire cercul vi ciosii în care d. Ion Ghica ŞI dedea reutiicidsa plăcere a se închide, : : iN 
; „Ami putea aminti aci punerea în luciare a mulţimi de creaţiuni datorite axbitrariului d-lut Ion Ghica; dâră ca nisce lucruri ce Sai petrecutii în dillele: nâstre, Şi cu scirea, tutora, credemii de: “prissosii a le enumera. : .: , „In: resumatii , pre care: punctii seriosi din nuoa 'or-' dine: “doi lucruri ar „putea: săg baseze țerra plângerile sâlle, dâcă; nu: assupra enorocitel- iniţiative care lăssândii | moscenire consecuenţele sâlle: guvernelor posteridre i-a! "obligatii să caute în: nuof imposite midl6cele de.a aceo-- peri 'monstruosul . budget. all d-lui Ion Ghica, “măcar că acestii budget, care era de 100 de milione, a fost re dusii la 70 ?.. : 

: i, „D. „Ton Ghică, care. ; declara îmi di, în plină adu: nare, că ar fi fericiti în diua când budgetului sâă 'de 100: miliâne ? i-ar “succeda: unulii de 500; avut'a pla-” nulă, “impingend adunarea pre acâstă cale ruinătăre, a a excita! ună “miscare pe care să:o pâtă întârce în profitulii” uney': înalte, 'dâră; absurde ambiția, ce nu “mal este. se-! cretii “petru Dimeny?:0 i aie Da Nu mergemii până a: “Susţine” acâstă; - “dă, “cunnos-: cândii 'isolarea Pre /câre' 'dreptele olnerâdăui alle: (erei, ficiprin instinctii, “fc :prin - Scire, 'aii 'creat!p q; “Toh Ghica,
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Yom. admite, Pueurosii că propun nd marea cifră care 

ui elientelă “propogiandist, eii un. scopil ascunsii, a cârul 

“puritate” nu pâte scăpa mebiinuită. i 

'nDupe.. tâte, acestea, precum în unele. casuri nenoroci- 

rea. este bună, trebue să sperăm că națiunea, va sci să 

profite . din er uda, experienţă ce a făcutii cu unii meni ; 

şi că adunarea, “stabilindit uă justă balanţă între resur-, 

sele. terra şi serviciele pre. cari le pâte cea ascepta de 

la guvernii, va vota. “daci înainte budgetele cele mal, în. 

pa 

Ra . Pa „- NR 7 Dj i 

D.. zii Giza, sau et prime cina 

„par lamentare. 
4 

“în Alioa de 15 Aprilie 1s61, s'a. pusti. în. accusare Mi- 

nisterul de la 13 Iuliii 1860, “preşedut de D. Manolache ; 

Costache. - ... : 

- Căndii citeşce, cine-va 205 cu sânge rece, foiele pu-, 

blice atunci, şi desbaterile - din „Cameră, - în „cestiunea.; 

de faciă, cum, şi apărarea ] Ministerului, (nu în sânul A-; 

dunării, unde i S'ail refusat apărarea) ci către opiniunea,, 

publică, Şi, după . „dece 1 luni de la,.punerea:sa în „aceu-, 

sare 1), rămăne convins, că numai răsbunarea personală a! 

dictatii cellor. 35 “Deputaţi actul lorii "de la, 15 Aprilie 

1861; şi că.D. Ion Ghica a luat cea, mat activă parte. 

la acâstii faptă, “demnă de caracterul săii.: a, 

"Eată ce ne propunem 3 a dovedi în acesti  Capitolii. . , 

“Totul.era preparatii . pentru . drama ce sa. „jucată, în, 

memorabila, i de 15 Aprilie 1861....-.. : sii e 

1) Vedi.broşura afinisterulă de la. 13 za 18c0,.  Bacuresci =) 

“ Tipografia Najionalulei, 1662, ÎI ENI
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“Aa Antăiti,: fusiunca elementelorii rii cellor may contrarii, înfrăţirea ': natureloră” cellorii mat: 'antipatice, allianga „ inanmicilorit cellotii “mat neimptcaţi pănă atunci, şi dup” a- cea; în luptă: de mâr te; în fine, Skrutarea, Iu Caiata, € cu Iuda. 
După terininarGa arama, fie-care actorii reintră în rolul” săi ; iarăşi două t tabere, inamice de mârte; 'cu deo- sebirc'“că D. Ton Ghica, : “câre până aci înclina spre Stinga, cu: calculu; tot: din: calculiă trece: Ja Drepta. ! ” Tita justifică imijtocele! "Scopul era, pentru D. I6n Ghica a: “deshina: spre“ a putea, domina; adică, a elimina ştiinţa din partidul progresistii, Spre a; piitea mat lesne esploata- în folosul stă elementul de desordine; în fine, a pre- "para terremul, spre a putea pescui într'uă di, în apa tur- bure, pe Regile pescilorti (domnia). Pentru liberalii cet falși, Scopul era si scape de nişte rivali ca DD, Boere- scu, Costaforu, General: Vlădoianu: şi I. Ion. Filippeseu, cari, prin meritele lori personale, prin luminele Şi e triotisriiul loră, eelips6ia nişte nulităţă ambiţios6, : ainăgâii' lumea, prin 'Cuvinte de! libertate: şi naţionalitate, Pentru Xetrogradi, scopul era a deconsidera pe Demo-! craţii * de: talentii şi de stiință, Slăbind ' ast-fel! partidul pidzicsisti Prin: “desbinare: Şi stigmatisare, Şi unit şi al-” ţix: "profitat! de“ OCeasiuine ' ca să'şi „“răsbune contra: Gene: râlulit : '"Vlădoianu, câre nu 'essecutăse: ordinile 'Căimăcă-" miel de 'trck '1ă' 23: lonuarii 1859, în favârea candidatu-: lui Boerilor; contra D; V. Boerescu, căruia 1 Yenisse şi. D-luţ': fericita! idee da propune ! pe: Domni '; re allesutii Moldovei; 13” 24: Ian;, contra dorinţei falşilor liberal, carii av6ii de candidat” pe DN: Golescuj “ne avendii atunci * şanse: D:::16n Brătianu; contra Di “Bocrescu în mal erea, din 

e eter, în fel a , sineună Deniru căi xeiuttase terul. Rosseti-Brătiaiiu ; 2, up co făcuse pârto din Minis: 
nitorulut 3 2. Boer ceea ce dovedea încrede ea, Dom- U, ce' Dresinta'” mai multe Saranţii
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de; ordine, de;.capacitate şi ; de ;patriotismii, de: cătii jia-i 
ceia. pe cari faptele:.. lori ;posteri6re "fait: avătatii ţărrei- 
ca. perturbatori., sistematică, ;sacificind: totul. am: 
bițiunii lor meschine. Acesta, era scopul; ascunsi; apa: 
rințele erâi, legalitatea, şi; moralitatea. Vom vorbi în- 

dată, despre; acâsta, „Să&vedem mai Antăit hijl6cele peii:: 

tru ajungerea -Scopulut ștpi seste ba ii 

Pentru; acesti, sfârşit, totul s'a -pusii :în joci ::amănări 

şi escluderi „la. verificarea, titlurilorii, ; depărtindu-se. ; în- 

suşi Generalul Tell,: sub; pretestii :că,.: mare, venitul pre=: 

seris; de lege; 'lipsa “Mitropolitului, în.:dioa..de 15 Aprilie; 

care, cel puţin: Sar fi abținut ;: înţelegerea ;: intimă între:; 

pressă 1). şi, tribună, cari -esagerâil. 'greşelele -Ministrilorii;> 

declararea; Camerei, în permanenţă; şi ;refusuli.d'a:se a-i 

păra accusaţii... Asemenea; manopere, dinpartea, accusa-) 

torilorii, dovedeii tactii şi. inteligință, şi „le-:assigurait-.tri- 

umful ;, din; partea: ;acusaţilorii,: a, fost uă, „greşâlă d'a face 

procese;de pressă;uă greşălă d'a nu da, în “judecată pe pre:ii 

fectul de Doljiii care n'a ştiut întâmpina uăsc6la, ca prefec-:: 

tulii, de Prahova; uă; greşâlă neiertată da nu se: încongiuira 

în Adunare cu toţi: amicii lorii;! cari lipsit îl: dioa' hotări- 

tre; groşâlă d'a se retrage Ministri.:din' Camera: în dioa? 

fatală, lăsăndii; liberi :adversarilorii. i.cămpul: de” bătac; 

dârii cea mat;.mare: greşală fostii: da intra în: Minis-. 
pt d 

  

- , e pam hi | 

pc bip Data ob tb a ; 

a. A ad re) cry te ii 

ge i a ca be ta ue RE , “ 

rover osii i Sida did aa : 

  

e Ta iar ei tit e e 

2) Unii din scriiteri ati „putut: 6 induși în-'errâre” de' Capii pretinşi 

„u.  Hberală, atâtii: de dibaci:a însafla încredere csllor simplii, can 

şi cellor sinceri; acestia nu pute crede: atâtă de perfiţi p'a- 

„nuiesi. farisei politică: în cât să: se serve do:pana lor ne- 

| esperimentată,: ca d'un instrument, spre! ajungerea 'scopurilor 

lor culpabile; când: însă unii. din sceia cu inima castă 'a sur- 

„. „prins: pe impostori în flagrant delict “de perfidie, s'a tras de 

i dânşiiș:şi „alţiiaii avut: curâgiul a rupe:cui dânșii. în publică, 

demascându'i :: ca'-pe „nise șarlatani, politici,i." ctiti. 4
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teri cu glumeţul D. Tepurnu ? şi may alles da nu dis- 
solve- Camera, în urma, refusului acestia da vota: legea 
electorală şi legea rurală.: Ori cum, greşelele lor n me- 
ritaii asemena pedâpsă. i Ă 
“Fără acele greşelle din partea, Ministrilorii, combină- 

rile machiavelice ar: fi fost dejucate; căci Coaliţiunea n'a 
fi putut întruni majoritatea cerută pentru acestii sfirşit 2). 
:Uă bilă :j6că “adesea un mare. rolii în luptele parla- 

mentare; fără.uă bilă, a fost dat în judecată Generalul 
Vlădoianul, care: a: assigtirat triumtul Unirii al Demo- 
craţiei la 24 Ian. 1859;:şi cu duoă bile?) D. Ioan Brătianu 
a :venit; la, ministrii 'ca să: compromită  finâncele prin 

» concessiunea Strusbergi, şi să se compromiţă şiel cu chestiu-. 
nea Transilvaniei şa, Bulgariei; în ambele  casuni, D. I6n Ghica, a jucat. rolul lui Mefistofeles din Faust | - Înainte d'a se vota, propunerea pentre punerea în ac-: 
cusare, sa votat propunerea dăcă Ministerul. trebue sait nu să fie ascultati? 27: Deputaţă ai opinat 'prin! bile să! nu. fie: asculțatii; iar: 23. aii fost! de părere ca să se apere. : : Peste câte-va, minute se votâză propunerea pentru da- rea, în, judecată, subserisă, de“ 34 deputaţi; şi st aprobă cu: 85 bile contra 15... i Sa: 

: Dacă cei, 23 deputaţi, 'cari opinasseră pentru a se în-: gădui! Ministerul să, se apere, ar fi. fost: convinşi de ceca . ce aii făcut, dar fi avut adică cât de puţină pudâra, ar fi respectat cel puţin forma csteridră a, justiţiei, nepar- 
1) D. Foru a făcut amendă onorabilă în şedinţa Camerei de la - îsi 21an.)1867 (Mon, No. 5) “gicând: „ori când am avut on6- ni rea ai. collegulă. D-lui” lepurânu, “a fost numai la nenoro- „ui eire (ilaritate) Ma ID IS 2 ela etil ar 6 atat în Cameră Ia. votare, "numărul depu- mi 99 «nu 50; ar fi lipsit atunci aă bilă spre -) Găer “ae penă treime, trebuind 96 voua 

ei 0 trei vota, însă ara roPnereA de blam eu majori tate de nistrilor, csra s'a abținut în dna din-gre pclă contra Mi . . „edinga dela:21:Febr, 1867, 
.
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Ibieau 'ci “patima drbă, de: a dictat, votul, fn io, “de 
15 Aprilie 1561; şi. când, "cet, 35. Domni, vor „citi, aceste 

rânduii, „se, vor ruşina, vădend, caii; “servit, ca. instrumente 

„passive unor intrige meschine; în i îi iat pei urcat 

„Propunerea, celor 34 "deputaţi, pentru, punerea, în acu- 

sare, , eră basată, pe, duoă eonsiderante:, că să “Ministerul, ca 

să „acopere, illegalităţile, șcile, Şi. st. înăuşescă, “axătirile, 

Camerei către Domnitor, „cerusse “disolyarea, ei; şi “că, în, 

cursul alezerilor, întrebuinţasse;, „tâte: mijldeele, de care, 

dispune. un „guvernii ca Să, 'ossercite asupra conștiinței as: 

legătorilorit 9 presiune, meaudită;, prin; "mare, - în Vir-, 

tute Art. 15, din Convânţitine, propui oril, cerci, darea; 

| în judecetăi. a  Ministailori. poa cer a itor 1hia do) citi 

„Majoritatea, după, propunerea „D. 16n., Ghica, „alege uă, 

Comissiune, corpusă de, D.D.1. Oteteleșanu, N Bibescu, 

C. Rosetti, a. Văl&nu,,. Anţonj Arion, D-; Brătianu. și] “16 

Ghica, însărcinată cu actul coordonator ; Şi ca numeşcd.. pe) 

D, 1.. Ghica raportor, ali. actului , care, avea “să serye, de 

cârmă, acusatorului ce, va fi nsăreinat + cu eouisătoril adeluă, 

procesăă,. E “old zor sețerta sie pr nori Mad zi 

“Nimeni. Însă, din, partea, camerei. nu, Sa, dus, săi susţie ) 

zeusaţia, înaintea „Curi « de, Gassaţitine;, “probă + evidentă, 

despre. neeulpabilitătea, Alinişterulut, „de, care, însăși; Ca 

mera,. cra. canin, și ştiind, că nea te Curti de. i 

    

Convenijrate. și, einii cui sb stg ra ei pata + a-ti) 

înainte da lisă: actul eoordonațors. să „vedem, „res-) 

punsul, Minister ului: când: -Ș2, făcut, „propunerea, cellor. 34; 

căci după, aceea, ] Minișteu] s'a, “trașt îndată, Alin; Adunare; 

credend. „Că, demnitatea, sa, nui mal; permite, a sta. în-:; 

i tr uă, cameră, atât, de aapibiară; „serupulit nejustificabilit în, 

ochit vațiunil care ie ordonă a stă până la votul - 

3
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definitivi spreă dejuca: manoperile: adversarilor, Acestia, se 
pot Scusa că nu cr 'ait oprit, apărarea Ministerilor, Că sin- 

“guri Ministrii, prin ictragerea lor, n "ai voit a se e apâra, 
simțindu-se” pâte slabi în acesta; ! , 
“Ministrit! respunseră, “în dioa de: 16 Aprilie: 

""„Diceţi cam" comisii” illegalităti; dar. nu formulaţi nică 
una, nu înfâţişaţi nici ui dovadă. 
„Ne vorbiţi! de! indulgență ; n0X nu cerein de cât drep- 

tate, fiind: dat6re Camera a “ne “asculta înainte da 
ne: accusa; “pentru acesta vE cerem, “daca nu 24 de 

„ore, 0 singură, S6ră' cel puţin, 'ca' st ne concertăm apă- 
rarea, nefiind toți Ministrik față. Ne vedem surprinşi, pen- 

„tru că erl's'a făcut propunerea, eră Sa dat în secțiuni, 

secţiunile” se! adună n6ptea, şi. a0Y vin tâte Ia tribună ce- 

rândit accusarea, fără â formula.“ vă singură faptă; şi 
D-v, tot ag voiţi a ne accusa,: fără "a ne accorda câte- 
va: ore, spre a vă putea şi noi întreba: care sunt. eri- 
mele pentru care voiţi! a ne “trimite în judecatii ? - 

„Diceţi că vaţi! declaratii în permanenţă; dar Şi i jus 
tiţia este în: permanenţă. - 

„Diceţi că puncturile i ide aceusare' sunt coptinsc în a- 
dressa, la discursul” tronulut din sessiunea; trecută ; dar 
discuţia se face asupra propunerii cellor 34, care dice 
că sa influințatii alegerile: Şi că s'a dissolvat “Camera cu 
scopit” ia se călca prerog zativele că; pe când adressa, la 
tronii: conţine! humal destiprobarea, “unora, din faptele Mi- 
nistrilor;; în: fine;! „ Dropuner ea nu arată: nick vr'uă căleare: 
de 'lege positivă,! “nick. „rissipă: de" dani "publici, singurele: 
Cause pentru care se pote da un Ministerii în judecată, 
conforna! Art. 15"din. Convenţiune; De 

“„Susţineţi că Camera: iiu e Curte! de “judecată; dar 4 
aer în cul e at nu este. 6re uă Curte de. p- 
după inci tind N ei: este! „de' jude, iistructor; şi 

î mental! în ort € „ce instrucţiune, „De 
“i ja



pire de bani şi violare: de legi, *::: 

vedit "trecute! în” “afoditoră e 
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nală, iiiment” nu se dăi în: "judecată, înainte 'd'a,- ascultat 
Şa se aduna piobele! po care! s6 basâsă accusarea./* iti 

„Diceţi "că faptele pentru câre ne „aectisați le: aalțe 
ţerra din: 'Organele- de' publicitate; pâte fi acesta ' motivii 
legali de: accusare?! mut bit iii si 

„Ne prevestiţi: în! fine” că ori ce apăr îrc, fie” căti! 'de 
elloczientă; ai fi: de“ prisos," “Bind” că aveţi, convieţiunile 
formate! ma! din' nainte; "dar Art. 15:din: Convenţiune nu 
cer convicţiuni, “ci probe” legale,! Şi numal pentru rissi- 

i at it 

  

„Este 'de Jdemniitatea” Camerei & nu' tueco' cu: “uşurinţă 
peste! un asserneniea/ actii ; fiind că "Camera îşi: va atrage 

ostnda, istorici, tririțenăiu un! “Ministeriit în judăcată: fără 

a “perinite ! a'şi "da conții de faptele sâlle:: i 

aGaranţia: co: legea, accârdă! cellui din urmă cetăţenii 

D-y. 0,  vefusăţi “conșiliărilor: “ronăluă, co “ai guvernatii 

(era; aflaţi. dar că 0 ast-teli “de” accusare va fi celii mal 

frumosi "riumfit all “viețer lori ra cheii a 

„Ministrit! afirmă, în! apărarea, 10rii: către „Opihiuncă: pu 

licăi: că ar mai A (isi și Urinătorele” dinte,” conu 'se 
:j ja ză pl ti: iată pi 

  

„Dea Domnul ca, A Ministerul, ce, va, eşi “di striul ! aces 

tei Majorităţi, care: me: “accusă, Să mu: trâcă, “prin! ' greută- 

ţilc prin care “aim trecuti DoY! 'Facăt'cerul” ca cu acâstă, 

persecuţiune se încete luptele, Şi să se întrățăseă toţi 

Romăni!* turta o m i 

"să anălisămit "acizi în “trecere 'vâportul Comissiuni în- 

skrcinatăi” cu "Coordonărea; faptelorii pentru” care sa pusti 

în'dccusară Ministerul” as la 13: Tuliii 1860. miri 

„Dintre, aceşti + Miniştri, A voim "observă "nai ânteiit că i 

nul fusese 'collegul'D-lui“ "Toi "Ghica, în: Ministerul “de la 

11 Oct. 59, şi patru. contribuisseră Gre-cum la căderea 

sa; se pâte. dar ;bănui un.;felii. de. răsbunare + din, partea 

cllut mai activit! şi “vindicativii luptătorii iv contra Minis- 
apa îi
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torului „accusatii ;,.:ast-felii - că: patima „A jucati, un rolii. 
însemnații. în,.acea, „accusare, unică, în; felulă, e: 
„i Eată capetele,. de acusare, din. raportul, 1n costime: 
il “Evenimentele, de E Craiova. Cum. că a. „fost; râscolă 
la Craiova, la Noembie: 1$60, este neconțestabilii Ali 
nisterul, era, das accusat că, 'X, a,făcut ; «datoria, da sestă- 

vili ordinea. “Asemenea, datorie. ă a. Aimplinito. și, minis- 

trul. „On, „Ghica, „eend., ordonase arestarea, D, GG, Știr- 
beiti, după, a “irmarea, prefectului de Doljii, ce! ră, îneri- 
mina, ca tulburător ailii ordinil, „publice. pita pi 
Daca, a „prefectul, provocat; rescla, de lâ, Cunioța. cuni 
susţine „adversarii, cine, a provocat. rescâla, 'de la Plocşel 
ŞI, ,Dolgradii, răsedle, ce, „Sail întâmplat. în acelaşi: tipa 

„De se mu Sa, dat, prefegtul în. idecata?, Dar, 6re. Mi 

pentru. arbitrar, arestare, a. D.66. Stirbeiii 2: De, co Mi- 
nisternl, ce, a suceeşii, Ministerului Tepurânii în na. daţ, el 
în judecată pe prefectul ce; a, a prordeat răscola, de 1 Cre     

de' Prahova?, „Nesreşit, „Pe. D. că “Nacgniloman, “fiind 
că a tras în popori; şi pe. D, “Se. Voineşcu, fiind că n'a 

35; ÎN, POPOTĂI. =) pr 05 brazii n feste n 
8 „Călea, rea, drepturilor municipale.” ip i dai? ut 
fa Nu Ya indicat, MICĂ, „uă lege Desi care: so cat 
Ministerulit,i Int sa fe În o Dia S- IDNŢul ciori ca vaii 3, Violarea legir electorale, | si 
rr diDSĂ Ană,,interpretare, a „euyin:elor. din; aotă “Teze 
des ) istes „Seront, dress, PA, les, soins de Padministration, 
guvernele” convenţionale, «Di, 3 aplicații, „acestă disposiţiune 
după, cum, a, înțeles”o,. fie. CATE pt if vam esta sl Teniru. Assemenca „cestiună, Camera, șa mibrginită, ada 
tr n , | 

IDG rezida sidiaţ i Mă J30 LI 

  

pay Ne ) Vegi amănuntele” - “şi” depeşele;: iprefectului: (șale' gavernului,: în “zii broşura  Ainistenul, „de laj;13! Buia, 1860, pag: 95—119. relativ 
la acea rescâlă. e a



îi 
țoti: de, Bam. 'Sinisterului Ion Ghitat! iar "pe “Ministerul 

Din. (Ghica! a absolvit; de: şi pr in''circularele elle: 42, 

cestă Iuaste 'dreptii Dasă listele: din, annul' “recită, € de 

clarate „de „majoritatea. Camerei ca “vici6s6, Şi “ilegale: Şi Şi: 

lăsase în liste! tot, pe “cel înserişi: de profeti! în anul tre- 

cutii, pentru, care D. Dim. “Ghica, combătiusse cu „ii 

pe. Ministerulit acusatii: il iii) arii A a 

Apol dacă. Ministerul” de ja 3 Saliti inorita pentru a a- 

câsta: osenda, capitală "sub. 'Gonvenţiune,! ce 'osândă, ar mei 

rita, Ministerul, I6n. Brătianu,. i chiar M Ministerul Ghica 

Cogăinicâniu, sub. „Gonstituţiune?. ri (ii îi 

4 Infiuințare ca, allegerilorii. - sl | m i 1 sI 

"Care Ministerii ia stat, cu mătucie în: siilti tn "icupulie 

luptelorii, electorale; Daca, Ministerul lepurânu: ar fi „mefi- 

tati închisârea, Deatuu “acesta, "Ministerul" reteveelorii “şi 

Ministerul . 'viteloră, ce ar f “mieritatii? ur iute tal 

* Daca, neregilaritățile,, Si “Ciar “presitineă, re
teținorte 

ar, trebui, puse,. “1n: aroina, guvernelorii,/ aol! presiunea 

unor “preteţi de. 'sub' “Ministerul Ion Ghica, de la Oct. 1566; 

Şi mai, alles violările “mouștrnGse, cun Sa (list în Gal! 
citit 

meră, “alia! Di “Pantazi "Ghica, „prefetul de. Buzăi, par fi 

meritat dre „punerea, îi în accusure 2 acejui, Minister? cu 

tgte 'astea, Cariera a. făcutii” “din. acesta intima Obiectul 

unei interpelări. _ ii AI it e e i aa 2 

"Căti pentru | Schiiibaroal” și “permutairea! “irapicgațilorii . 

allegerilorie şi “alt oumăril “listelor”, - “clec: 

torale,. “care * Ministerii ma “usat “dei “dreptul set? Cell 

mai culpabilt,. 'ândinte' "6 9 Mai, daca "acesta e: “culpă, 

a fost: Ministerul In. Ghica, cum a am: “dovedit; aseme- 

„nea şi Ministerul” Din "Ghica, cutn se '.pâte” vedea din pro? 

țestările Pressci şale Tribunei de la finele anului 1861. 

Pentru ce dar majoritatea — ma accusat la Decembre 

1861 pe Ministerul Dim. Ghica, după cum a făcut'o cu 

Ministerul Tepurânu la Aprilie acelaşii anit? 

Răspunsul e simplu: majoritatea Camerei fiind a Con- 
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servatorilorii,, ca, nu, putea blama Saii, accusa, pe unul din 
capi. sf, care, se „compromisesse pentr dinşit, Pentru ce 
6re, D; „Ton. Ghica, Și. aţi să, “din stânga mu imitară 
politica, Conservatorilor? Pe 

rulut de la, 18, Toli '1860;. „căd. aceșta, se 'silissc, cu pe 
guba sa, a prepară triumtul partidei liberale. Din contra, 
falşii liberali, cu D.,I6n Ghica „în frunte, "dai mână da- 
jutoriă, Bocrilorii pentru. a umili, a deconsidera, â strivi 
partidul, „progresist, prin accusarea, Ninisteruluy de la 13 

Tulii: ast-fel că D. I6n Ghica na făcut, de” cât a înlesni 
venirea, la, putere a Retrogragilorii, cari aii provocat prin 
arbitrarul și încâpăţânarea lori "catastrofa, de la 8 Tunis 
1862, Sega st Pus tu 
Să. nu a uitimii în fine că. nânăstirile gise, închinăte şi 

Brâncovenesc), ne fiind secularisațe lo, 1860, ayerile; lor: 
servcii a împedica, „recunşterea allegerit lut “Vodă Cuza, 
a paralișa Unirea şi reformele salutarii, ş Ya conrtinpe COn- 

, ştiinţa alleg itoriloria. „Citesc, Jectorul foile liberale. din 
timpi aceia, Și se, Ya încredința; de, adevării. Si i 
 Terminăm cu “aceste. „cuvinte, din” apărărea Aiisterulul 

aceusat, tătic, „Opiniunca. publică: i e 
i zpMajorităţile” adesca, ai, crucificat; dreptatea, ş gari “ros 

cris . patriotismul, “Nuniărul pâte * juca un. Mar6, „olt “în, 
instituţiunile, „Omenescy; „dar. dreptatea, nu se, numără, “ci 
se „descopere prin. lumina, adevărului ş ga ştiinţele 

; Ministerul Iepurâniu a fost achitat, de, î, Curte de Jus- 
tiție; „iar Curtea cea fără, „appelă, “confirmând, verdictul Î.. 
Curți, . la; „absolvit “ assemenieă, „reservându”, mumâi votul 
de. Plen, care, i. sar fi dat do. Cameră; „imparţială, ÎI 

    ! 

CE do intra cl ui sf isi Tr tota pi 
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A 
o ' . , 
„o ; Da i, i 

D. In Gica, suffeh. coalițiunăa monstru 

Am vădutit în capitolulăi precedentă cun D. Ton Gica, 

resturnatit de la, „putere . de, conservatori uniţi: cu falși 
liberali, îşi dă mâna,.cu dânşii spre a pune, în accusare' 
Ministerulit Tepurânu.. o : 

Membrii din maioritatea,. Camerei, „spre retunoseină, 

îllii allegii vice- preşedinte; şi ellii luptă cu dEnşii. pentru 
paralisarea, reformelor, cellorii mart. sociale; codabate apoi 
Ministerulii Stefan Golescu, căruia maioritatea i dedesse 

unit votit de blamii sub pretestii, că nu.  presintasse, bud- 

getuli în septe' ile, 1) dar motivulii era tolerarea ma- 
nifestării poporului, în „ioa - de 11 Iuniii 1861. >, care, 

prin petiţiunea suserisă. în câmpul libertăţii , se da uă 

forcă morală lui Vodă Cuza de a proclâma unirea, şa 

" întruni camerile pentru, lărgirea legii electorale... 

In, sessiunea, camerei, din .61—62,. când, maioritatea 

conservatorilor” votă, legea, de: presă ș şi legea „rurală, D. 

Ion Ghica n'a protestat, cum a facă D. Uog zălnicânu, 

contra acellor legi prin card se sugruna, libertatea, pressei, 

și se prefăcea, cultivatorul. românii intr unii, omadii, cu 

cortul la spinare. ,. ..:.-: 

In fine, ca, membru ali piaiorităţi!, D-sa, vota dictatura ce 

Boierii .oftereait lui Vodă. Cuza, după. 'assassinatulă lu Ca. 

targiu. de la. 8 Iuniit. 1862, spre ali compromitte' în ochit 

națiunii, credend că Vodă Cuza este, atât. „de simplu, ca, * 

în virtutea acelei puteri disercţionale , “să esecute; acea, 

lege rurală, atâtii de fatală naţiuni. 

„Dejucaţi, Conservator, alliaţi cu liber ali falsi, și avend în 

ia 

| îi) Vezi desbaterile Camerei, din Tupiă 1861, în, „Monit, No. 142 

PM n Li . d Ha . A te aa
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frunte pe D. Ion Ghica, suserie faimâsa dolcancă, citită 

în şedinţa de la 22 Ianuariii 1863. 

In adresa de vesturnare de la 1863, figura paragra- 

fulia cell” cu :16"AMinistere în cară Domnitorul: cra. L0- 
- vitit pe fagiă ; în elli se dicea:, , 

ol Nict "'conciiisul' Gmenilorii' nai Tipsit; N. rele! 'căe) 
în 16: Ministere! ce! Sai succesii iaei patru anni ai intratit 

toți” "bărbăţii câre lait uă val6re politică: în ţerră și toți 
ai eşitii de la putere firă a lăsa în! mimă-le de câtii 

unii “păte seputaţia. lori i „politică. se DD i 

Vin Şedinţa de la 14 Februariii după chiar ptopune: 
rca d: ut Grigorie M: Sturzea., "unul “din corifei coali- 
țiuni! Camera şterge, acellii parăgrafi, “find silită a 
xecunâsce' ve prin “acelle rânduui ! se ovia, „directii „Capul 
mer zii it i) pa i Cl 

Statului. 

„Cu t6to” istea “ipocrit o. “on Gică; “în din « “de 

la 5 Februariii, “se “esprimă; ast-fellii,, în: privinţa acclul 
ierazali: ÎN so d pi SI N 9 ia i sr iii 

. „Atât Guţernul | Cutia şi “orătorii. ai voit să: “Iasso! a, "se 
csdie: (ci “mat alesii. ci îți e cu D. Panu am fi shit ma 
Sus. de Ministrii; “acesta n'a "fosţi în cugetul” nostru; 
facii” acesti prolestae numa! ca ud for malitate crt 
că nimeni nu pote vedea acestă, în paragraful încriminatii. 
""î'''sedința "de" la 13 Fevruirie,” la! “întrebarea D-luj 
Cracte, aCă, la care, anume Ministerii s > aplică! accusarca 
celor, „32 deputați. că: s aă violat” regim L Constituţional ; 
căci” şi D. Ioan „Ghica. a fost accusat! de, acâsta 2 - i 

„PD! 
ce” Mai "xesptotăt” ozn 'Goistituţional” “00%! care” ar A 
elle.« PUI dai e Dai i) Lit ciot ru ni 

- „Li rii ob îi, 
[ii izola Îți atroce 5, ADA 

1) Vegi desbaterile do Ju 5 pînă la 15 Februarii inclusivă;. și 
cp „„Cello, de la .18,, 22 și 26 Febr. 1863, publicate în „Monitor: 

"ai “intri uiă! 'broșură ad-hoc, în “tipografia” »Tribunei“: din Iași 
cu spesele Conservatorilo: de peato Milcov,” * + 

   
  

  

    

  

   

      



ui 

“"Ui altii! 'Doiiiiitor;. “cu mat multi” ciiragiii "de cât: Vodă 

Cuza, în urina “atenlă doilcânţe, lar! fi itrimis îiidată ina 
intea, Justiţiei tote: AMiister ele: câri violăsseră: Feginul con- 
stituţional, A Miniştri fiind: Singuiy responsabili. + se dir 

“În Şedinţa, de la 14 "Pebvirarie,i: citindu- -se* paza 
din: 'dolleanță * piin:care':s6 făcea, : impiitarea ică n'a 
trimis: “Camierglor Coiistituţitna, ! votată" d6 'Coinissiunta, 
Ceitrală, D; V.: Bodrâseii - Antr6bă: oa Tiânr ilud vomit 

di) „La: ce. Ministerii sei face allusiune? căcy ŞI D. Ton Ghica, 

a Vofusat ă'0 trimite: e ora til spa i rul sit) 
Di In: Ghica: văspunde': m am! "găsit! atuiicr! acâsta spe 
păltn: “dai “A dunare avea, “drepti: iso cât; Şi căi “atunci 

0 dâmiiii Săi! “mă! Tetiăg ni”! (Etce -horiid p : i si ji 
-37, :Bobrescii!! "observi ei nu crede: că: 'DI6n i Ghici 
ar fi recunoscut atunci Adunirit: “dreptul so crt: dat 

coistatii "cil 1iă datio.eo vro citiiitoo sii cinaui Său 
Tot D. Boerescu :întu6băi: i cul! S'aruiică [aceiisărca”! do 

falşificare a, listelor electorale, de destituiri de funcţio- 

nari, de atacii la libeitatea individuală? fiind că tâte | 

Ministerele, şi ma .alleșii al D. ISn, Ghica, ait fostii ac- 

cusate pentru acăsta:ă” i Si isi 
D. I6n Ghica, răspunde: „se.aplică la t6te Ministerele; 

si nu mt esceptesii de locii pe mine, fiind gata a priimi 

tătă răspunderea: faptelorii „melle;* paza To oh iul O 

Dar atunci pentru! ce se încrimina tronul? „Sirdlacă 

Vodi-Cuza erea; de; rea! „credință, pentru ce:D. 16n Ghica 

şi Coalisaţii sti, foşti Ministrii, n'aii, imitat.pe Generalul 

Telit care, cândi a! vădut că;:Vodă-Cuzaise . încercă ali 

usa şi pe D- -sa, “ia, trântiti, demissia, în: nasii? iii vi) 

m fine, faim6șa,;:deleangă; se: votâză cu-:52 voturi: fiind 

5 contra şi 50 abţinuți. Bota a BED Ea sosi "al 

Mare triumf! Ridicolul fu complectii. a „ 

Dacă Vodă Quza0a căgut Peste “trei 'ânnii,i” catisă cste 

că de: Tao TMâitu! pănă "Ta 11 UFebiz: “egalitătea, ş şi: liber 

tatea, fuseseră parodiate, concessiunile: “patrohate: culci. 

     



“42 

nismul ce caracterisa: po, Vodă-Cuza, şi cu immoralitatea 
ce, caracterisa;. „pe unit din Ministril lui. 3 Mali, 

„Pejla finele. anului : 1863, s'a publicati în fica UMo- 
ristică Aghiuță, "(No 3. *) uă fabulă care cra uă „parodiă 
spirituală . a. Coaliţiuniy monstru6se: „ea, .esprima bunulii 

simţi allii poporului, . care înţelegea, - prin instincti că 

Vodă- Cuza: trebuia, susținutii: atunci pentru a realisa re- 
formele. celle mari sociale, reforme pe cari şi Conserva- 
torii, şi :Demagogil aveaii interesii a nu se realisa; Vodă- 
Cuza, lovi în capii Hydra care deschisese „gura, . fatală; 

din nenorocire,: Heroulii se îmbătă de triumfulii: sei, şi 
addormi,, în bragele. immoralităţiy, unde, li: surprinse Hy- 
dra la 11 “Februariiă, sub forma; Geniului. libertăţii, când 
în ;realitate. ellii, nu fu de cât Geniulii răului, „Cum vom 

dovedi; în, capitolele : următâre i carii, pi 
Eată fabula în 'cestiune care esprimă cu fidelitate i in 

tenţiunele, celor „Coaliţiunit .monstruse. + .: . 
, ” , r r-, vel Piu - iti Du i i ti a, anti ; 

  

„. 

     
O turmă de oi grasse ani i mulţi Sesploatasso - 
De: lupi, de urşi şi'alte: mari bestiy : sângerâse; | 
Deci, ) Oile voiră să? ŞI: dea unii bunii: păstorii, 
S'assigure 'ală . trmel: nesigurii viitorii ; pi e i 
Allesseră» dar: tâte- unii: câine liberală - IEI ză 
Care jură să fie':conistituţionalii: +?" -- RI a 
Ministrit” să guverne; fiind respundăitort ș' îi ui 
Iar Regele să dârmă pe pajistea, .cu- ton Mila 

„titei f pate iti pt Dar din nenorocire, în. turma cea de, oi. a i 
De: “mult se. pripăşisse ; mulţi, Lupi. Şi. mulţi Vulpe, 
i De. D. C,. „Aricescu.. ta 

d) iii ș ia i ti 
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Deprinşi ca să mănânce câte unit miellit „grăşciorii ;. i 
Acum li se tăiasse. „merticul. Dnmandlor, eur St. E 
Pe daltă parte, câinii, „Cel, lacomi şi Sarei i tul: 
Eraii sub privighere,, Sfadesea ciomăzițr.. îi tu 0) 

IȘi dati laba cu: câinii, cu, căinii ce, Mai » NA 
Cu scopil ca, să; alunge pe, bravul Păditori. at tunel 

Obştâsca Adunare; era, pirghia, lor, PR it ab iti si 
In care sillustrară,; mal mulți oratori „mari: i, if 
OI, câinii, ş şi. lupi, şi. Capre,. „tot mln, şi: chiar, măg; Ark. 

LO pal Pi) 
ci numai pe acelea ce sunt, “înaă, însemnate, write 

ami te at col da ara sila 
Unii deputatii & se, „sc6lă, şi vinei la. tribună : putu surd 
Era unii lupii, „năprasnicii, cu .c6da. pânn lună. Di joi 
Elli singur consumasse; Yr'o duoă, sute, Oli a viril ma 
Şi miei, şi capre, multe, ŞI, duoegeci de. DOL. torii ti 
„Professia de. Credingă,. venim să “facem. AI: | pri 
Sinceritatea nâstră, e scrisă, pe obrazii,; 3 ese) 
AdI oile cu: lupii, își. dait; laba de frate. ; ul 

Unire, frați, unire; pentru, eternitate! mirat sint Şi 
Programa nâstră este divina libertate ;;; 5 tot a 
Stindardul nostru, ; sacra „naţionalitate. ca în pt. 
Ce! n'audiţi vot. re, în, „codrul cellit, vecinii „ini 1 în i 
In fie-care nâpte, unii: smătă tristă, streini 2 [razi af 

E Ursul ce murmură, şfameningă. pe o; Ştei 

  

pi 
[LL 

  

  

    

   

ei | Dar d 

  

? ih tt cot   

  
    Ia si Liei itzi 

E ursul albi, cu care, “Tin ranul, Sa, “telles. 0 cite bi 
Tiranul, dicii,: pe, care; chiar, Lupil. Pai, alesi ishi ul 

   

ȘI astăd elli voiesce S'omm6re “Lupii, toţi... i auz 0) 

Vassigur, nu sunt Lupil, al, oilor» despoţă;,- iei a 
Căci oile trăită, în; pace, SI, iubire, sitantate co it ia Îi 
Vo dece, ani mai bine cu ;Lupil, n înfrățire, pe mul sl 

   
    

“ii “i ia LD gif! Ii she 9 situ sat 

? 
') D. Gr. N, Sturza, mol aur î0 (otil son feb ra 

 



4 
- 

44 

Şi dacă Vio “odată “ai fost, Lapi fata, ir îi 
Aa credeţi culpa este! a “Urşilor ura 
Pe Lupt i putem “ţine cu cdinit în' it: 

Cu Ursul nicf Ciobânul nu “pote ţine” popii: 

Se dice că păstorul ce "Not, „Not 'Pany alles, E 
ŞI a dat laba cu' “Uri, cu 'care' sanțciles 
In locul lui să urce pe: “roni, peste unii anti, 

Unii puiă de Ursii teribilă, unii: Ursă: Siberianit. 
Voiţi voi dar acesta ? (Su! “Nu! Toi proteștăni ) 

EI bin! Jos: 'TitanulY Unii Lupii: să întronăm ! - 
Căci Lupul ce unii 'ager i Şi” “nobilă dial: i be 
Nu suffere să fig! tratatii ca 'unii Toriali i 7 tit 
Elii vrea să fie liberit ; căci, simte dibertatea; 

) 

Îi) 

” ) 

Ia 

  

Iar oaca, cea sinerită,! 'ca,! VEGA! cgalitatea.” mi Sei 
Toţi stim:iciiin că sriierita; şi imnocentă ode i i 
Cu finti se mulţiinăesce,: adesca' Şi: cu: Pale; ci ti 
Dar câinele şi! lupul, cresciiți ti libărfate, Mi 

piei   Trăescit în jărtată!» eta pciitru' 'libestăte;” 
(O voce i respunde “cun Lupiy dece” anii: Pi mitic 
Ait fost ei sclavi “ererict: la: Uşi siberiaiit 2, tiu dl 
A fost forga maiore: “căci! Capul” cel "plecati, „i pri) 
Nu este nici odată de 'Sabie taiati, 00 mt pita | 
Aceşti Lupi ne păstrără/1iyogile 'Dogate, “i ni pi sm e 

    

  

  Şi astii picior: "do inune, şi 'sâtita” Jibortato'; 
EI bine! Lupii “astiiqr sut: “ sinceri! iirioțu: i rr 7: il 

1) i Jos dară dictatorul! Jos: câinit! cek: despoţi!:: 
Devisa n6stră fie Unirea, şi “Frăția i zau iii li ” 
O rupem cu trecutul: şi: cul "Diplomâţia DI i iul pi ii a 

In Iordanii aq ILupit: tot! “toţi: Sai” botegatr2 « „intii 
(O voce i respiide "Năravul: aţi lisă 2) îi În 
Ne imputaţi năravil 2"Nărăvul! sc: preface! Hi e 

„Şi ştiţi prin ce minune? ;Năyoda; ca! al faceti tii 9 
Pe lupii unii” Adel 'cine'! :NOY “fit voim doninia. 590 07 
„Domnia e condamnată ! Vrem pacea şi frăţia, -. . - 
(Risii maren Adunare) Noi vrem legalitate a a (o 

     

7
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Nok nu vrem dictatura : vrem Sacra. libertate, i iul” 

Represintanţi teme), „Noi. suntem: numai, „Nor, 
ID Vl [E 

pieri e viso-zit conul 
Pe care le inşâtă “Tiranul nopti ni a un on) 
Jos dară, Dictatorul! Am. „li, și, „dm psfrşit,& cir a 7) 

Ira o 4950 În tunul 9 Iei tj, 
Potăile şi Lupil se; scoli în pici6re,., + vic su tal ni ai 
Sapplauăi frenetică, -b 'acelii, „oratorii MAr€, - ui 

a Util oua ta rail 5 
Atunci cere parola, unii, fanfaronii; copoiit j in it SR 
Ce trece tot-daună, Vanărătoriu „dei Ok, i) arii ob Tar Ti 
„O Lupi, onâre vo EI Și A Not, câini colţati onir ata sl 

Recunoscinca turmei. voi “astă meritați + aie olemull sul 

De ce este adi, vorba? De, SCUMPA, liberțat 0 iti îni[in) 
Ce vor s'o scamotese, potăile, biltate ; coreqa Tars rada ul 
D'aceea Lupil ageli,. „DĂ nosțrii salliaţi, lazi în victl sut 
Voescit să, scape, „turma de Lupii, “cei, spurcaţii: “butea 2) 

va 

Destul ai fost. CU, toţii, în, „crudă. desbinare, si intrii 
De care profită, acei [cu “burta, MAE: 9 si De i 
In loc ca, să; combatem fatala. „dictatură, aL dna bu 3 
Ne sfişiam | cu “toti, “porniţi dio. M6gră ură si lu ltd 

„ut 

Dar ce sunt Lupir, 6re.?, Sunt; câini 'degeneraţi ; it a 
ij 

Sunt frați tot „dintro, mamă, și, cet, nai respectaţi, i 

EI astă se botesă ; ;.eă adi; „mărturiseseil PR bait.) 

Greşelele trecute ; ci dar Se: pocileseii, cani ara O 

In ora de pericol, când, turma, & amenințată, at 7 
uta Poeti 

EX vinit să scape, una cu, inimă, „Curată, a ab 
js fu 

Cum poti dar â%: „respinge €, Din! contra, i. Salut iu) 
Intindit lor * 4 mea “Tabă, ș Şi botul l9r sărut, în i) ioij 1) 

Toţi lupit aplaudară p' "adostii. şiretii, “Mulpoiti iu, su 
Atunci cere parola. unii b “aşi, șteg aril, de, Ol. i Na n E 

0 mandatar, ai “turincă, i upilor, trogutia, tipi Id 

- 
„fii A 

| PE 
dineu) Dita Ftietuiur ao sl 

  

2) D. Ion Brătianr, sii 16 inot dati i: + sn A 
9 - . - . FE )D. Cogătnicenn. rr suruţ vizii Îivotrab oi dt sil
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Insufflă la toţi frică ; “d'aceea n'am credut” ! | 
Şi nu cred vre odată, că 'sincătr- pot: fi d. i ri îi 
Intrebe fie-care pe bicţii micluşet.. Da 
Cine nu ştie 6re că lupit' sunt znişei ? mi 
(Nuşt schimbă 'lupul firea respund Yro dece miet) 
Asa! Lupul e lupul; şi oaea e Di 

Prin lupi nu pote turmă să fie fericită. i 
Frumbsele cuvinte de aq! sunt” leilor a ii 

_A v6stră libertate ascunde tiranie .... , 
Ca, câinii, când 'şi Lupil începit 2 lătra Lt) A î 
E val de biata turnat! E. var” de: bieţiy mie | 
De unde vine râul ec voi aqi împutaţi pi til 0 

“La Regele păstorul; la câiniă devotați? * pi i 
Culpabilit sunt: upir: ce! ceri “adr libertate + 
De patru ant aprâpe în „astă Adunare,” 
Tot lupii şi iar lupit, sunt: în maioritate: “ 
Ca, mandatari “ai ' turmer,. „ce aţi făcut voi ei, DR i 
Lisat-aţi biată tuă în "pradă şi evo, a 
Și vaţi unit cu câinii ca să “prăidaţi” pe o a 
ȘI adi, voi, lupi: ncinernict, "când sunteţi ' Scaţi 
P'allesul turmer nâstre' voit săl. resturnați ? i 

„Dar Regele. e sacru, No vreni "stabilitatea: i ei 
Căci numai prin acesta triumfă Libert tatea, Aa 
(Aplaudă toți mieii)” Păstorul nostru este Ms 
O sacră ficţiune, ce nu "păcătueşte, “ i 
Nu .Regele,! Ministrul, ellte” e “respunigătorii." îi, 
Șapot, de.e vro" ctlpăi e culpa tuturor, 
Căci Regele ei unul, şi chiar War fi Neronii ; 
Ce pâte ellii, în contră, â “unui: “millionii ? 
Ne-a amăgit' tiranul ! strigaţi neîncetat. PRI A De ce atunci îndată voi nu' aţi protestat 9" cu LL i 
Ca mandatară, bugetul” "puteaţi să] refusați'; i 
Iar ca, ministrii, îndată să demissionați, , 
Atuncea, şi Tiranul, precum îl numiţi “Vo, ii si-i 
Era să jâce dangul aşa precum vrem Noii 

   ii 

    

   

  

Ft 

  

   

  

te pr) te th 

=
 

ol hitul 

ţi ii pi



  

Nu e; sinceritate :- domnia':0'vreți toţi; i 0 îi curati) 
Dar. turma v&: respinge, : fiind: nisce' dp oţi. ii 

(Murmuren Adunare. Destul !: Ne-am: luminat) i 
Mat am pugine vorbe,;: gapoi am terminat. 
De vrem st fin puternici, : 'se 'cade' însuşi: io iii 

S'emancipăm îndată acelle' miide of, titi: 
Ce agi de-lupi suntitunse: pe ani 'de patru! art imi 
Să dăm drepturi. întinse Pat turmel: păditort; atata 

Dar asta, nu convine la Lupii cel mişer ct i! 
Er! bine „piară Lupil, Ş scape! bioţit A Mar! Lie i 
i puteti) tiu i TC uţ 

Tot mici aplodarăi atunci Pacelli. copoiti.; i oil 
Iar Câinii şi cu. Lupil: “amestică- prin, Oli pir pu 

Cu scopit: să le- revolte prin intrigi şi minciuni, Ei atei 

Stiind cin ori.ce:turmă sunt Şi: proşti şi! nebunt și i 
E) 

      

reni 
Fi uita 

    

pet ia ia Ti rii d 

Dar Rogele păstorul :pe, Lapt; M-a. dejucat! toni în i 
Şi oile scăpate pe: pal, M-ai fluerat,.; oi iii aia 

ia Rusa ate It it aril oz oi tool) 
    O i e ii ta i E i tii [EI 

“list ul i loa Ghica juducat „de. poetul unii 
„Bolintin. - air di tin în 

utotitoae PRE Ca MO titi lit sani) viu, 

Orodem a”: face “plăcere!  1sotorilor 'consacrâridii unii Cad 
pitol criticei ce D. Bolintinânu a făcut: administrațianil ID. 
Ion Ghica spre“ se' vedea şi opiniunea, “celui mâl: in 
timit' amicii “ali fostului: Bel de Saanios, în” privingă: po 

liticei sâlle: 'echivoce.) i. a ie ii robiei ii, 
- Bată ce citiri într unii “miemdriţi istoricti” alt D! Dini: 

Bolintineanu, Sub” titiu' 'CUZA-VODA. și. “OAMENIL SEI, 
imprimatii 14” 1870, 'a patră ediţiune : zii Ami Îi 

nCu câte-va dille înaintea sângelui vărsatii la Craiova, 

se vălură acolo mulțime de esemplare , unii: fellă „de 

professiune de credincă din partea unul fosticapii de 
cabinetii, către allegătorii sei, D. Ion Ghica. Era în 
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Craiova uă classă de arenda: care: dominaii :sub “guyer=" 

nele trecute, şi cari |: eraii:; favoraţi- de. Domni şi de: i-; 

nistril. In ;schimbulii : influincel. lor, “pusă An. serviciulti, 

guvernului , ei, eraii, tolerați .a esploata, poporația . rurală” 

după domenurile. ce. le aveait în: arendă. Acesti „sistemit; 

trecu sub domnia cea, nouă; (a ilux-:Vodă Cuza)... Pentru. 

acelaşi motivii: Ministerulit. (on. Ghica) le. accordă scă-) 

dământuliă cellii i» xenumitii: „0; mare: pierdere pentru: 

Statii ; dar Guvernulii își alliă! simpatiile; acellor, prive-i 

legiaţi, cari plătită recunoştinţa lor;: alegând, deputaţi: 

pe unii din Ministril (între care și D. IL. Ghica) ce 

lucrasseră la, effectuarea; 'scădămentulur” 2) eta ierni 

„La lucruri nuoi, rânaentimuot Ye Domziult Cuia: înţer 

Jesse acâstâ,:-şi- chiemă la :putere: 6meni 'nuot' (între cari! 

şi pe D;ilon' Ghica); "i dar acestia-nu: 'îndreptară nimic :: 

căci maveaii principii; abia stiaii ce este Convenţia, 

dar. nu înţellegeaii. ce -sunt: ptincipicle: “Trebuia! educaţie: 

politică, instrucţie politici, îmbiinătăţirea; prin legi.! Da: 

tinele se facii bune prin legi bune. Dar când cel chie- 

maţi a esecuta legile nu aii datine, când cel chiemaţi a 

forma)! 'principiele - nu: iii principi, legile 'nu'.se; esecută, 

şi datinele sufieră,* 2 rii i 

  

„Din causa nemulțaraiților ce formaii nomolulii parti- 

delor,de oppoşiţie, „se .născu.spiritulii:, de adaosii, 1a chel- 

tuelile, Statului; „adică, fmulţirea  funoţiunilor ; ; mirirea Sa-. 

laziului “impiegaţilor. fu, naugurati, de Ministeriul "Ton 
ip 

  

   
Gica, apol, „de: Ministerulii Jepurenu. și Cogălnic nu, 3), 

„Chestia, Polonilor lut Ailcovski da, „Care „e „PAL cipat, 

Și, „D; I:4 Ghica, capulii; coaliţiuni!. monstruGs€) era gravă, 

pusă. pestăremulii diplomatici i n „Constantinopole, a 
ia 

mişcă încă totă Uplepalie puropenii, şi pe, “Porți; 
rr pf tri 

“i. Se 

= inirenfe oii stii Tod e 
e Di atire . i Zel31. A ru: legirto eh Sete ir:a lan inu n 

EA pă sp, îi pie sibi oh ani i 
tt i e. AR .. * i ) i Be Oli în atol „rio ii regi pe 
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făcu propuneri până chiar la, destituirea, Domnului, (ceea, ce 

„doria coaliţiunea, - înţeles, cu Milcovsli) 9. „Unele, din 
puterile garante, aveail cunoştineă, „acea violare, a tei 

ritoriului românii. De şi; Polonii intrasseră, cu. sgomotii în 

Bassarabia,, „Spre . a trece, în Russia, şi Milcoyski “dcdesse 
chiar uă proclamaţie (tipirită în Românul), Guvernulii 
nu, se sendia, a „e opri trecerea, „când uă. depeşă, de. la 

Puterile Garante sunt, “înstiinţate,,, si, că: inţoreșele celle 
mari . alle . naţiei .. Şalle tronuluy :cordii ase ear îndată 
Polonii a, trece în Pussia, £ 5. a 
--"aDupă 11. Febr., D. Strat (Aipistrută “Cuiţelor” în n Ai- 
Disterulti Ion Ghica), desfiincă opt sute. scâle, d6. sate, de 
Şi Ministerul , atunci se “preţindea,- amicii, ali, resp 

dir instrucției, Şi. educaţiei. o rap ete 
„După 11 Pebr,, când se „elaboră Constituţia, “Capil 

Revoluţiuniă, prin: D. Ion Ghica, pretinseră î în-consiliulit de 

„Statii trecerea, în, Constituţiune a, art. G, relativ la drep- 

„turile, politice! accordate, “Jidovilor. Fie, care AŞI-a aminţesce 

cele întâmplate la . uşa, Camerei , ŞI: dărâmarea, Havre 

„in. Capitală „în dioa, ; când. se, desb tu, acel articolii spre 

a. face. parte, din; Constituţiune; Şi cum Camera Ali, în- 

lătură.. Din tâte. cestiunele, vitale alle, nație, „etedem că 

„acesta, este principală, & ni a 

plen „Ghica; intră; i conspirația căci Palatul 

      

dn Moldova 'Şi Valahia Souza ; Pa m 

„pRenouti 4 dela, 11 i estar dette vă nație risipa 

    

„e al 

:. Paz 88, 

2) Pag. 86. . a 

3) Pag: 51, . za a 

4) Pâg, 127 — 128 - ie | 
î) Pag. 143, 
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şi Imprumuturi, ba, chiar gratificaţit de câte duoă mit de 
“galbeni ca, să mârgă se pledese causa Revoluţiunit . 

“Sistemulii lui Cuza r&masse în vigâre; şi va remânea 
încă ; fiind că partidele n'aii principii, şi elle luptă TU- 

mal ca să vie la putere, spre a urma sistemuli de umi- 

lirea țărrel.“ 1) 
„Numai Gmenii Sail sclivibat, iar sistemul a rămas 

acella: unii mijlocit de guvernii ; şi va, remânea pe cât 
timpii instrucţia. morală şi politică nu va intra în sânul 
naţiei ca să schimbe 'datinele, şi pe cât timpi naţia, va 
Sufferi guverne im morale.“ 2 | : 

„Constituţia a restrâns” egalitatea drepturilor politice, 
"decretată la 2 Maiii, şi pusă sub ochii Puterilor Ga- 
rante incă de la 1861. Până nu vor fi toţi Românii al- 

„legătoni, eX, nu vor înceta a fi proprietatea, classelor. Daca 
dă este frică ca Guvernulii să. nu: facă alegerile prin 

“ gloatte ;. cine vă opresce a, face uă lege prin care Gu- 
“vernulii să fie cu: totul înlăturatii din eserciţiulii allege- 
“rilor? Cine ne opresce a da, „poporului odueaţia politică 

i sati instrucţia pa 3). ă 
": Acâstă, imputare nu Sapplică Gre mat cu s6mă D-lui 

zori Ghica, care voesce a, trece de cellă ' mai liberalii Și 

"constituţională omit de' Statii? Cellii pucin, proclamat-a 

D-sa inamovibilitatea în magistratură ,- ce este uă ga: : 
 ranţie reală, în favărea libertăţii allGgerilor şa proprie 
“tăţii cetățenilor ? - | 

Vom vedea în. capitolele următâre iulsitatea princi- 
_ pielor acestul omii de” Statii “altă României, care inspiră 

- cu drepti cuvânt temere - chiar acellora,: ce: vor a se 
servi de! esperiința sa în affaceri publice, spre ajungerea 
scopurilor lor ascunse, . | 

PI 

1) Pag. 156 — 187.: 

2) Pag, 166, 

3) Pag. 188,
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“ aliuistarul Jon . Ghica, dela U Per. 1866. 

Eată ne sosiți la: 11 Fer când capii coaliţiunit: mon- 
struâse, profitând de: greşellele lui Vodă: Cuza 1) şi de 
nesincera, applicare a, principiilor cellor “mari: proclamate 
la 2 Mai, amăgiră pe unii din: capii . oștirii, şi: -făcură 
călcarea, dela palat din. n6ptea aceea, „când, S'aii acco- 
perit unii văllii negru vulturii romăni, cum a. (is gene- 
ral Florescu în şedinca Camerei dela 27 Febr.;' anulii 
corentii. Armata, însă, a adăogat general Florescu, a, re- 
spins ork-ce- solidaritate: cu acei cinci sati şâse trădători.“ 

Intradevăr, cu urcarea, lui Carol 1 pe tronii,' mai multe 
sute de officiert” aii "protestat contra. acellut: act, care a 
compromis ondrea oștirii. -romăne, 2) ii 

D. Ion' Ghica, suffletulii: „conspir afiuniă: cum o' nuniesce 
însuşi D.N. Blaremberg, Domnia sa dâterminasse - pe 
DD. Coloneli“ Haralambie, "Creţulescu şi Ciiliniesen a par- 
ticipa la actulii din. n6ptea dela 11 Febr.!-: N a 

„Credem a putea, affirma, că concursulii acelor tel co- 
| lneit îllii datorim hal 'virtos însistinjei şi conjutățiune- 

lor D-lui Ion Ghica! “şi Ion Bălăcânu, cari "singuri TEu- 
şiră a învinge! scr upiulele "D-lor, făcenduy- a: întrevedea, 
calamităţile ce: „ar ameninga țerra,: daca, D- lor! ai „refusa 
da face causă comună! cu :Najiunea.* " ta i 

S5 cercetăm daca, la, II: Februariii, siana a cdnspi- 
rat. cu cel şese trădători, şi cari erai calamităţile« ce. a- - 
menințai țârra? : pm 

Opposiţiunea, din: Caraeră na fost penţru văsturnarea, 
lui Vodă Cuza, ci numai pentru rcintrarea, . Guvernului 

“4 
. 

  

1) Vegi Cuza-Vodă și oamenii sti, de Dim. Bolintinânu, pag. . 

120—195. - 

2 Veşi Trompetta de Ia 16: Şi 19 Febraariii 1870 şi “maanifesta- 
rea, officerilor” cum și 150 depeșe către Col. s Solomon Cu 0c- 
casia reintrării s€lle “ta cadrele armatei, 

5) Suplimentul Ordinei, pag, 117, de D'N. Blareinberg,
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po calea legali. Capil armatei "fură amăgiţi de Capii 

"Coaliţiunei monstrudse că „poporulă se. va, manifesta în 

ora decisivă ; astfel că unulit din capii armatei, care la 

11: Fovruariii a. devenit: şi capii all Guvernului, (Col. 

Haralambie): ar fi: întrebat pe collegit sci oă est le peuple . 

-(unde e poporulii ?) la 4'| ore. diminâea, când Vodă- 

Cuza, era de mult: râdicatii, şi închisii întruă casă par- 

„ticulară, a | 

. :: Daca, după aceea Camerele ati: dat adesiunea lor, a- 

“costa afost: ca: să, se 'cvite resbellulii civilii. Insuşi mes: 

„sagiul Guvernului de contrabandă, a făcut appelii la pa 

„triotismul - lor: a sancţiona faptulii ; şa consacra, ideea 

pringului străinii, solemn esprimată de Națiune la 1851, 

„+ După aceea, municipalităţile şi prefecturele sai ină- 

„nitestat: şi elle în favârea acellei idei, cum se manifes- 

„taseră: în multe :rânduri mal nainte în. favârea lut Voli 

Cuza, şi cum s'a manifestat cu oceasiunea plebiscitelor:?) 

Prima, datorie dar a Capilor conspiraţiunii era a nu 

„ compromite :oştirea; şi D. Ion, Ghica, care. reuşisse 6 

_ învinge scrupululă celor trei colonel, şi care: trece de 

. diplomati, trebuia. a face. ca câte-va, sute de burtă-verde, 
„având. în... capii. .vruă .dece comissari revoluționari (cari 

înainte de 11 Febr. privegheati mişcările militarilo!) d 

„să facă irrupţiune în palatii,:după unii simulacru „de re 

„„sistengă din partea, gardei palatului; şi cer să sil6scă pe 
Vodă Cuza, cu pistolul în gătit, a, suscrie, actul de ab- 

— dicare, fiind pâte permis atunci Guvernului a; dice în mes- 

„ Sagiii că. abdicarea, a fost dorită - şi cerută” de naţiune; 

cu tâte- că, după cum i s'a observat de autorulii acestei 

o 

„4) Veţi broşura ZA Kebruariii 1966, de D. N. Creţulescu 

. Page 4, publicată şi de Trompelta în No. de la '4, 9 şi 140c- 

tombre 1866. n 

3) Vegi broşura. moa ,BDissolvarea ear 
126 şura. mea ,23issolvarea, Camerei, .1866, pâsi
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, 

broşuri, la Martie 1866, în Dissoluarea Camerei (pag: % 

ar fi trebuit să fie! Şunii. “decietii în care: să fiureze! 

celle trek „pers6ne din guvernulit provisoriil., * după cum: 

sa urmat şi cu abdicarea is Vodă, Bibescu, la 13 Tuniii 

48, care n'a fost Dică, aceea “de bună voce... - Daia 

Cu modulii acesta, S sar fi evitat şi nemulţumirea, ce 

rilor cari. ati .credut. de datorie a protesta câtre Carol”! 

la, urcarea sa pe tron, şi “manifestările în favorea, Col, 

Solomon, şi revolta. aranicerilor, şi “mai alles” scandalul - 

produs de Căpitanul Anibal Gher gheli,, prin rapportulii 

seii către Colonel Radovici, şi. prin petiția, sa, către Ca- 

meră, refusând a depune jurmentulti ce îse impunea.!) 

Refusul Februaristilor “da. publica corespondinga,. di- 

plomatică a lut Vodă Cuza, (pe care se. dice că D. Ton 

Ghica a pus . mâna, îndată după arestarea aceluia) cu 

tote somaţiunele , pressei a) Fă şi allegerea, : “lui Vodă. Cuza 

ca, deputatii al Colegiului IN din Mehedinţi, şi refusulii 

Ministerului Brătianu . d'a lăsa” s5 intre Voda Cuza, în 

țârră, şi umilirea ţerreă prin, firmanul: de recunâştere” al 

lui Carol 1, şi revolta grenicerilor,* şi propaganda, ce sa 

făcut şi- se face în favârea fostului Domni, Şi în fine, 

actele cele mari alle acestuia, din care una “singură ar 

ilustra, . domnirea unul: Principe, . acestea dovedesti în 

destul că nu națiunea, € ci pretendenți la Domnie” şi la Mi-: 

nistere, ci cel demaseaţi: şi îngenuchiaţi la 2 Maiii 1864, 

aceia, nu Națiunea, ai sesturnat 'pe'” "Vodă “Cuza, “sploa- 

tând defectele sâile ca, individ, şi concessiunele ce 'ellu 

a fost siliti a. face Diplomaţici,, care aderasse, Ia aetulit 

rogeneratorii dela 2 Mai 

"Dar să vedem daca E Februaristii, “în capulit” cărora, eră 

D. „Ton. Ghica. ca, sei 4 alu Gabinetulut, ai făc d st dis 

i) Vedi Zrompetta de! la 26 Tanuariit 1667. Di 

2 Veşi Trozipelta de! 1a 2227 Martie, şi 1 "Aprilie 1866, cum 

și Ne, No, de la 2 Febraasiă și 26 ulii 1867, | 

n
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pară acelle calamitățt de care D. N. Blaramberg se sileşte 
a justifica actul de la 11 Febr. - 

D. Cogălnic6nu - -promisesse publicului unii bilancii de 
progressul şi scăderea Statului, în fie care ramură, din 
dioa. dela 11 Febr. 1866 pînă la 11 Febr. 1867, şi fiind 
că Domnia sa nu s'a ținut de vorbă, altii sai însărciiaţ 
cu acesta lucrare importantă, care Sa şi publicat i în Z'rom- 
petta 1, ş "pol, într uă broșură, _ 

" Asemenea avem subt ochi Darea de « scmă de către alle- 
gători, de autorulă acestei broșuri, în care sunt pe scurt 
 desbatterile Camerei. de la 11, Fobr. pînă la 18 Martie, 
când Locotenenga, dornescă . a, dissolvat . Camera dela 
2 Mai, sub pretestulii zidicolii: că a încercat a se pre- * 
feo în Convenţiune ca. „aceea din Frana dela, 1793. 
“în acesti .capitolii, vom  esamina actele Ministerului 

I6n Ghica, dela 11 Febr. pînă la finele lui Mal 1866, 
“ când s'a retrasii dela putere, ... a 

Mai ânteiu, în şedinca,, dela 12 Febr., “Ministerul, prin 

organulii D.1. Ghica, declari că preocuparea “sa nu 
este a, lovi în trecuti, ci numai a face ceva pentru vii- 
tori; şi CĂ a intrat îndată în puterea legilor esistinț, 

, nofăctnduse cea. mai mică. modificare. la ceea .ce esistă, 

fără concursulăi corpurilor legiuitâre” (aplause prelungite). 
Și ori ce se va dice în acestă privincă, să ştie națiunea 
întrâgă că ar fi numai iscodiri ali unor aspiraţiuni pâte 
înşellate (aplausc). E 
Vom observa, în trecere că p Brin  acâstă, declarare over: 

nul mai ântâiit recunoştea, lovirea de statii dela 2 Mai, 
pe „care 0, combătusse pînă atunci, şi care. fussesse cal- 
lulu de bătăe. all conspiratorilor... . 

Guvermnulii linguşia apoi Camera cşită din votulit uni- 
versalii, aducând astfel ommaginc lui Vodă Cuza, pe care 
dicea, că națiunea, Pa resturnat; dar guvornulii avea ne- 

e. 

1) Vegi No. No, do la 26  Bebraatiă, + 9 a 12 Martie isa,
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voce de represintaţiunea;: (ret, - ca, prin ea .să pâtă man- 
ține ordinea, fără care ţârra ar fi fost ameninţată. de 
invasiuni, sait de readucerea pe tronii a lui Voda Cuza 
de către cel învinși. | i 

- In aceeaşi şedinţă se. numesce i deputaţiune pentru 
cercetarea, “irtielor aflate la Palatii; iar în şedinţa dela, 
12 Mastie, fiind. întrebat, Generatulii Tell, unulii din mem- 

„brii Comisiunii, despre resultatul hirtielor ce. apparţin 
Națiunii, :D-sa respunde .că fiind clae peste. grammadă, 

sau regulat; acelle hirtii, formânduse unii dossarii, para 
fat şi sigilat, ce sa Ancrediţat: D. Dim. Sturza, mini- 
strul lucrărilor publice... Esprimânduse,. doringa, de unif - 
din Deputaţi - ca s6 aibă, şi Camera cunoştincă,. dacelle 

“hirtii, D.-Tell respunde că acea. nerăbdare, nu se pâte 
satisface decât după 4.saii 5 lun... A 

De atunci. sunt: patru ank; şi nici unii Ministerii, nict 

chiar Ministerul Ghica-Cogălnicânu, n'a, publicat nici uă, 
hirtie din celle de domenulii istoriei... a 

“Cu tâte acestea, „Trompettat, în No. “de la 2 Febr. 

186%, afirmă, că în armoarul în care se. afla, Corespon- 

dinţa diplomatică a lui. Vodă Cuza, şa căruia cheiă o 

„păstra dânsul, ar: fi fost hirtii despre care . "Vodă- Cuza 

dicea, adesea : 
„Cănd or vedea într "ut d nomânit iile mel, or 

„Simi ridice statue.“.. - 

Apoi din scris6rea ut, Vodă Cuza către, Carol 1 pu- 

blicată, în . Zrompetta,. „No. 524. (18—30: Iuniti 1867) şi 

care menţionsă de hîr tiele luate de Salvatoni, se dovedeşte 

că Cuza, “Vodă: a. fost, collii mai patriot şi naţional. din 

Domniă Români; şi: că. chostia pringului. streîn avea 2,0 

resolve: ellii: însuşi, în înţelegere,. nu cu. Ţarul, ci cu Na- 

poleon, căruia, i şi scrisese „la 1 Oct. 1865, pentru. a 

cest sfirşit, Acesta simțind: Capit conspiraţiunii; începură , 

a propaga ideea.că Vodă Cuza, tratâsă cu Russia pentru 

unii principe din. familia, “Ţarilor, pentru ;ca săli discre- 

7
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ditese în 'ochiă naţiunii ; "iar D; 'Tân' Ghica, affirma, către 

Deputaţi, în 'salla, Cohteringelor, că” acea, scris6re nu esi- 

stă; precum: și Ministru 'de vesbel inducea, armata în e- 

rore, susţiind. acellaşă neadevăr; uitănd însă acelli Mi- 

nistru' de “vesbellii 'vapportulii scii despre starea armatei, 

rapportii "publicat; în iMonitorulă 'de: la: 3 Aprilie, şi prin 

care! se constată că "odă Cuda a: Tăsat :40,000 de ostasi, 

plus 32: 'batallidne ! ide” iliţit, plus “uă artilerie cu 100 

| guil de foci; şi i acestă aimată nu putea, s'0' întrebuin- 

tede Cuza în folosul Russiel, 'Acella, elit ţinu şepte ani 

âtât de sus! 'stindardul naţională, “în cât vorhia cu trufia 

Iu "Ţepeşii! şi: Vizirului şi: “Patiiarhului. . - 

""%ată pentru ce" n'a dai mâna: Saivatorilar a publica 

actele diplomatice” alle “lui Vodă, Cuza , : acelle. acte cari 

dovedesc patriotismulă “Tu: Vodă: Cuza; comparându-le 

Românii cu: actele guvernelor” ce” Sai suceesii după [l 

Febr. ai făcat.pe. mulţi : a 'dori "domnia, iuY! Vodă, Cuza; 

dar, Vodă, Cuza are: destul ipătriotismit! ca. să facă a se 

yealisa. pe " deplin - dorina; Naţiunitt, de 1a;'1857, parali- 

sând ast-fel uneltirile” ambiţioşilor, : consolidând naţiona- 

Jitatea, Şi: “preparând” 'unitatea Romăniei. i ii 

“In şedinţa de la; 14:Febr: “guvernul “I. Ghica, propune. 

" numirea, a două comissiunt „parlamentare, ură pentru cer- 

câtareă; stări! 'finanţiale 'a; ţereă piniă la10 Febr, şi alta 

pentru, lucrările publice ş şi ministerul de resbellii. 

- Deja era 'uăi comissiune bugetară: în'care figura şi ge- 

ieralul! Tell, şi care 'anulâsse tâte - creditele straordinare 

şi suplimentari, * contrarii legii de contabilitate ; scopul _ 

guvernul; piopuind niuinirea uni comisiuni finanțiale, 

eră, a elimina! pe "Gea. Tell din 'viitorele Comisiunt. -Ge- 

neralu 'Tell, “deschiss6 ochii Deputaţilor, carii: deciseră ca 

ancheta! finanţială 'să se facă de câtre comisiunea, buge- 

| târă şi în care figura Gen. Tell." ii 

“că find! Cuza : Vodă pe: "Tron, în siaioritatea docilă a 

Canal pentru respectul ce 'insufla “caracterul Gen.
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Tell, illit considera, ca capii ali ei, !ca Mentorulii sei; fără 
totul pe fagiă, prin: care Guvernul de la:2. Maiii.voia: a, 
țontrola conştiinţa Deputaţilor, acestia ar fi :votat tot; da: 
ina în sensul cuvintelor. Gen.. Tell; „Gtă pentru 'ce;ni:! 
ioritatea, de:'12 Deputaţi” din ..sessiunea 64—65, . după 
11/Febr, deveni majoritate, .recunoscândii'.pe fagiă : ca. 

pi allă ei pe Gen.: Tell, şi votă,; necontenit: subt im-. 
'bulsiunca ': acestut:. Onor. bărbat, care :deveni,idolul Ca-, 
nerei, mai alesii după ce se respândi stirea .că: Contele 
e Flandrăj pe car6 Camerele îllii proclamaseră Domnii 

în dioa de 11 Febr., “refusă Tronul României ; mai toți 
Deputaţii-atunct! fură: d'acord::a; proclama Domn .pe. Ge- 

ovalul Tell: sii i tr tati i 

Mai mulţi Deputaţi de dincolo şi de dincoa de::Milcov 
declarară . dorinca: acâsta:. Gen. “Tell; acesta... le respunse - 

că refusă, pentiu' cuvintele 'că 'convincţiunea, sa este. pre- 

um a:esprimato şi ţârra la :1857, că .numai stabilita- 

ea, prin moştenirea Tronului, în. famillia unui Principe 

e. viga, latină, 'pâte 'face fericirea țerei;; că esperiincă a 

ovedit că 'rivalităţile pentru Domnie aii fost. causa, -tu-. 

e. nenorociri'or acestor :ţerri, în: cât n'aii putut; realisa 

jci una, din” reformele .celle «inari; că unitatea -Statului 

imâni atârnă + numă!: de. la 'stabilitatea :; Tronului, care 

î vecă ar. fi'țita.:âttacurilor. tuturor: partidelor, . chiar 

dica 'pe Trori ar fi:un. Mircea sai, uni Stefan; prin. ur=- 

mire, Generalul Tell. conjură pe Deputaţi;; în: numele 

rara sait Unităţii naţionale, .a lucra. cu toţi pen- 

Dita ji tati 

tri realisarea.- dorinţel -esprimată de: naţiune a. 1857; +; - 

" Vegreşit că! membrii guvernului revoluționarii, .cari ali 

_trduit să afle acâstă, disposiţic a maioritităţii „Camerei, (şi 

înte că eraii şi aspiranți la Domnie, ca: D.. I6n Ghica, 

de bsemplu). vaii grăbit a disolve : Camera, sub !pretestul 

ridtol 'că : Cameră aspiră a se preface în. Convenţiune 

națpnală. | | | 

»nim la cestiune, sis tt
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“In şedinţa, de 'la 18 Februarii se presintă, între alte. 

proiecte; şi acella pentru 'împrumutulii naţionali de 30 
__miliGne,! din':care nu sa putut efectua nică chiar unii mil-, 

ionii; după cum se assigură, Si 

::Daca, națiunea. întregă a resturnat, Regimulii conmunptii 

“ dela, -2;Maj, cum pretindii Salvatorii,' cum acea naţiune 

a “lăsat în'îsolare, a duoadi chiar, pe Salvatori, remâind 
surdă :la, appellulii patrioticit ce i s'a făcut pentru acel 

împrumut? i 

: Compărând acea indiferință, cu entusiasmulii poporulul; 

dela 2.May, când milliâne de:lei at-dat şi individ, şi 
comune, şi districte, pentru cumpărare de arme, lectorulă; 

pâte înțelege daca. 11 Februariii a putut fi considerată 

d6 naţiune „ca gioa învierii naţiunii române, CUM (ice 

„D.N. Blaremberg; în all căria ajunii, membrii conspi- 

„rațiunii, afară. de D; Ioan Ghica, care de cât-va timpi 

„încetasse-a veni la întrunirile nâstre, eraii adunaţi 2 

„D. Blaremberg.“ 1)... | 

» In şedinţa din“ 19 Februasiii, Adunarea, după prop 

nerea Guvernului, decide 'a se trata de urgincă de căte 

commissiunca ad-hoc proiectul pentru garda, civică, cae 

sa desbătut şi .votat; tot; de urginga, în şedinele dela 3, 

„27 şi 26 Februariii. Esperienca a justificat temmerile - 

cellora cari susțineaii, în pressă şi la tribună, că acârtă 

frumâsă instituţiune, câre e de prisos întrunit statii r- 

ganisată, încă” de la, Mircea, după sistemul ridicăril gld- 

telor, va deveni în mâna Demagogilor unii instrumeitii 

periculosii de anarhie, de şi scopulii ei este pada lealor 

șa Constituţiunii, garantarea Ordinei şa, Libertăţii ; dar . 

Demagogil 'pot preface în iatagane de Ianicieri dainet- 

tele: intelliginte. ., .. a : 

--In şedinţa de la 21 Febr. se tratesă de urgincă, iar 

în acea şedinţă, raportul Commissiunit relativă la timi- 

——————— 

*) Suplimenti la Ordinea pag. N!
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terea, de ambassadori pe 16ngă : Puterile :  gaxânte pentru 
susţinerea, votului din 11 Febr.; cum şi creditul de 300, „000: 
Ic pentru cheltucli diplomatice, n iii 

Aceste cheltueli nu 'craii oare'0. vissipă în faca: criset 
financiale, ş şa, scopurilor de domnic' co urmăreaii unit din! 

Salvatori ? 5) Nu 'acei “ambassadori, ci „Noroculii ne-a! 
scăpat de invasiuni, gratificându-ne cu “Pringii: streini; de: 

şi nu, de vigă latină, cum ai cerut Românii la 1857; dar. 

acâsta o consideră, unii ca unii „pasii spre! 'vealisarea, de- 
- fnitivă a, doringeă de la 1857, i ta ti 

In şedinţele dela, 2,4; 5 şi 7 sa " desbătut rapportuli 

Comissiunii bugetare pentru anularea, cellor:' mai multe 
credite suplimentari, şi Straordinarii pe anii 1564 şi 1865. 

Intre. acelle credite figura Ş galii “Băncei. de: scomptii' 

cu privilegii esclusiyii, Şallu liniol ferate "Buciiresel-Giur- 
iii; "guvernulii, în marea, mirare a tuturor, le-a: susţinut; 

cu multă căldură i, amânduoă. Generalul Tell şi autorulii: 

acestek. broşure' al "combătut: “energic asserțignele penfide 

alle primului ministru, D. LI. Ghica. - 

Cediim parola "Generalului Tell. — D-lor, onor; D.. prim 

Ministru a combătut lucrarea, comissiunei: Dudgctâră re- 

lativă, la concesiunea “drumurilor de fer. de la Bucuresci 

la Giur giii, şi a 'combătut!o. în felul acesta... D-sa a 'în- 

ceput mal ântâiii prin a dice că este: ilegală acestă con- 

cessiunc, că. Guvernul trecut a “acordat-o “în contra: tu 

tulor legilor, ; în contra . Constituţiuner; o D-sa, deci a re- 

cunoscut, că acâstă, concesiune este ilegal dată. * “Apoi a 

adăogat :, „Când D. Tell 'susține că acestă concessinne 'a 

fost ilegal, dată, are tâtă, dreptatea D-sa, “împreună, 'cu 

minoritatea, "Adunărei; are. dreptate - “a combate. "acesti 

concesiune; însă nu este; tot ast-fel şi pentru măjoritate, 

Majoritatea, nu, 'pâte să, o; combată, pentu că ca a votat 

coneessiuneă, prin, răspunsul, stii la, discursul Tronulul: 

Li 

  

pa 

1) Vegi Trompette 16 1.19 ali
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,D- -lor, când. am „auqit. pronunţându-se acele cuvinte 

de. D.prim Ministru, înima, . mi-a. sângerat.. In adevt, 

D-lor, în acestă Adunare a “fost, mai "nainte o majoritate 
“şi 0 minoritate, şi: D- -deii scie pentru ce;, însă, nu mă aș- 
teptam. ca onor. D.. prim, Ministru să vie să ne amintâscă 

de cele petrecute pe atunci în; acâstă Adunare. Aşa deră, 
„pențru că .D.. prim |, Ministru: Sa pus De: acest, terâmii, 

sunt Şi eii nevoit, de al „urma. a 

d la uărosst,, a rdcunoscut; de Dună ac6stă. concesiune, 

ŞI „Că. acum numai pote, reveni. aSuprăt. 

.. te. - pă . . . . . . 

“Dâsi, Domnilor, no), “cânt” ne-am unit cu toţi spre 

â. recun6sce , cele făcute,. nu credeam nici odată că onor. 

prim Ministru Sar putea, servi de maxima faimâsă ma- 

chiavelică divide et „împera : — desbină ca să poţi dom- 

ni, —Eată ce a făcut; onor, prim Ministru: 2, voit, să des- 

bine majoritatea de minoritate; şi, după mine, momentul 

nu € bine ales:. căci, în. împregiuririle în cară ne aflăm, 

"trebue să fimii, cu, toţii uniţi; „nimeni nu trebue să adu- 

că, discordiă între , noi. 
„Acum, Domnilor, să ne punera pe unii alt teră Ami. 

Onor, prim d Ministen plăcutu-i-a 6re voturile de mat 'na- 

înte ale majorităţet Adunărei, pe care adi vine să le 

laude? Eataţi-mă , Domnilor, că mă pun pe tărâmuli a- 

cesta. Onor.. prim Ministru, ca, om politic, înainte de 11 

Februariii, wa tunat şi fulgerat în contra voturilor ma- 

jorităței? Nu. le-a “nimienicit, din tâte' puterile D-lu? 

Cumit d6ră,. astă d invocă acele voturi? Cum, D-lor! tot 

acel lucru, eră, reii eră şi: astădi e bun? EX! D-lor, cum 

pâte. să-i placă ş şi displacă după întâmplare acelaşi lu- 

cru? Adevărul e unul, şi trebue susţinutii totii dauna 

când. Ni a “plăcut cuiva. CHI un “lucru, trebue să-i placă şi 

astă-Ql. 2. Neăreşit, D-lori, că onor. prim Ministru 

scie să fie consecinte când. îi vine la socotelă, Aci însă,
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ca să câstige. causa, "Du învâcă, “votul "hajorităţel. Şi 

„vă rog să nu perdeţi-. din “vedere; ică- căi din capul 106u- 

lui am şusținutii « că, cu 'ocasiuirica. respurisului, la, discur- 

sul Tronului, nu. se "putea vota pică” coricessiuni nici 

budget. „Acum nor: prim i Ministru ne: mai” ice: D- -lor, 

„dâcă nu “vom recunsce ca “bune: aceste concesiuni, apt 

avemii să fimiă, ameninţaţi 'de multe procese ; “Şi obser- 

| vatt bine, D-lor, că avem 'aface-'cu'  capitaliști “Maat Call 

ai. să influenţeze puterile Europene.“ "D-lor,. 'ârgurentil 

“acesta £ al OB0r. prim A Ministru! mi se ipâre: 'căie nedrept. 

Onor. prim ă “Ministra, argumentând ast-fel, a avut în pri- 

vinţa concessiunelor, duo" măsuri. ' Concessiunea, drumului 

de fer şi a băncei, "dice Ono. prim] Ministru, nu se “pâte 

strica, pentru că emil a face cu capitaliştii cutare; „cele 

-alte concessiunl” se: pot. strica! pentu: € că, Sunt &meni 

slabi. . Pg 
d tii 

| "Di i 16n "Ghica, - “Pregiznie al: Consiliului. „ăn ist 

arkte: - i Ca că a il 

. 3 Tell. Waţi qi aş şa dea atestâa! sint! consecințele 

clor: gis “de: D-vâstiă: pentru: că - mol: amii : “desființat 

concessiunea, Monitor ului, Și atunci nu aţi dis” nimici, 

: fiind că “acestă 'concessiune nu: erai dată, unui străin; pe 

" ar-nostri „d6ră - at putem imedreptăţi! "pe Străini : însă: mu. 

Altă dreptate” e pentru a nostri," . alta, : pentru 'steăini, 

“Când “am. făcut “interpelarea ( Guvernului alaltă-ieri, în 

"privinţa 'concâssiunei. dată de” Municipalitate D-lui: Go- 

““dillot, Ministerul nu sa “opus; din "contra, ă 4 propusit! “să... 

"se numesc '0 comissiune , ca, să ceicoteze! pricina; ba încă 

"a făcut! mai. mult, a combătut, într un mod indirectii, 

” acestă, | comcessitune;, şi a “combătut! o să-mi” permită: să. 

%-0' spune, “$niaun!! mod" esagerat. Ministerul "va: spus 

_Dâvâstră, că aci e necesitate, Qicând că ] Municipalitatea 

a angajat hanul Verde, hanul lui Manuc, etc. spre dă- 

- vâinare, ceea,” ce nu 0 să se pote esecuta, "de Municipa- 

| Jitate; și cu “acesta a dat ocasiine' şi onor. ineii coleg,
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:D. Lahovari, ca să strige:. „al să dămii. toporul în mâna - 
_membrilor fostet Municipalități, şi să mârgă a dărtma 
„aceste hanuri.“ Dâră, D-lor, nici hanul Verde, nici hanul 

"lui Manuc, nu sunt, prevălute în concessiune; pentru că 
„ele: se află de cea-altă parte a. gârlei, şi onor. prim Ali- 

„nistru a; trebuit negreşitii să scie acâsta. Cum vedeți, 
„ei combat concessiunea, D-lui. Godillot, deră o combat 

„pe adevăratul ex tărâm, . Onor. Prim Ministru a combă- 
;tut-o întruni mod esageiat. :) Aşa dâră concessiunea 
„D-lui Godillot se pte strica ;; dâră, a altori străini nu, 
Apo, - D-lor, acesta e dreptatea ce trebue să urmeze 

; cine-va? Unii: guvern trebue, 6re să aibă, două măsuri în 
„mâna, lui? D-lor, posițiunea.. D-lui Prim Ministru într'a- 

„ câstă afacere era din cele mat favorabile care pâte să 
pfie yre-odată pentru un ) Ministru. Onor. Prim Ministru a 

fost cu totul străin de lucrările petrecute în ţerră acum 

;. duol; ani: de dille, - şi prin urmare nu i se. pote imputa, 

nici unul din acele fapte; D-sa dâră ar fi putut să ne 
„lase pe noi, cari am făcut lucrurile, să le desfacem. Tot 

ce:ar fi putut, însă face D- sa, ca: a Ministru, era de a 

.ne dice: . i 
. „D-lor, de şi: nu, am fost amestecat în acâstă  jucrare, 

1nsăi ei, ca Ministru; mă 'simţii dator astă-Q să vă spuiit 
. Gpiniunea; mea, ;că,  Stricând acestă concesiune, pâte 

„ Ş6rra să fic în pericol. “Aşi fi înţeles pe 'D. Prim ) Mini- 

„tru să:se puie pe. acest tărâm, Dâră onor. D. Ministru, 

„în 106 de a face. acâsta, .a, susţinut cu căldura cea mal 

"mare concessiunea, drumului de fer şi a băncei........ 

în „Am dis că Onor. Prim Ministru a, întrebuințat tâte 

ar rgumentele cele mai puternice ca să 'susție concessiunea 

„ drumului de fer şi a biincel, nu din. punctul de vedere 

„9 og a desbaterile din. Senatu în cestiunea acâsta, şedinţa din 

„9. Martia 1870. — Supplim. la Monitor No. 86 și 85..
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al legalităţei ek, ci: ca să vă potă convinge pe:D-v.,:a 
întrebuințat şi acest argument; a, dis: „EA, » D-lor, vreți 
să fie înconjurată ţ6rra cu zidurile Chinei?....... 

Dâră nu sciți D-v. că didurile Chinei aii fost sparte 
“cu tunuri de către Europeni? Ţera; Românâscă, Dor, 

„nu a fost nicio dată încongiurată cu didurile Chiner, ea 
“a deschis. porţile s6le tutulor. străinilor ;. şi decă a făcut 
„YIe-0 greşali Romănit, este .că le-aii. deschis prea mult 

(aplause) i e 

Apoi, D-lor, bine e 6re:ca: not. de frică :să îngenun- 

-chiămit ţârra înaintea. streinilor, şi: când ait şi când nu 

“ai drept? Astfel ne încuragiaqă onor. : D..prim Ministru ? 

Sunt trist 'să: aud din partea: D-sale: aceste vorbe. Inţe- 

„leg ca un individ,.ca ţârra, când legile ordonă, să. înde- 

plinâscă condiţiunile €j,.. să :respecte "contractele „:înche- 

“îate de dânsul; dâră. nu de frică, nu prin: amenințare. 

-Onor, prim: Ministru: a dis că trebue să, menţinem con- 

: cessiunea,. pentru 'că 'altmintrelea, streinil ail.: să ne. facă, 

“mu scit'celi..., EI'bine, D-lor, când..ţera e.în dreptul. 

sei, mie nu-mi e frică de streinil ce ar veni cu baioneta: 

să impună slejrea Visteriei. nâstre în. folosul unui parti- 

cular (aplause). n 

> Reviti, D-lor, la argumetul cel mat puternic. al'onor. 

D. prim Ministru, la acela adică că, majoritatea, prin .vo- 

tarea adresei, a votat; şi acestă concessiune.... :;., :: 

„Apot:.D-lor, dacă e aşa, majoritatea a „votat şi COn- 

cessiunea Monitorului; majoritatea, a votat şi 'conncessiu- 

nea, Municipalități; majoritatea a votat şi contractul: Go- 

„dillot al oştirer; tote le-a votat majoritatea. Dâră când 

- majoritatea, a, venit .şi a desființat concessiunea,  Monito- 

- ruluă, de ce onor. prim "Ministru “ma dis :nimic ?- Cum. de 

„a lăsat să se desființeze acestă. concessiune, fără să de- 

. ştepte pe: majoritate, că ea,. fiind votată .. prin. adresa, la 

Tron, trebuia acum să-0 menţinem ?:;.Onor. prim ;Mini-, 

- 

. pa o Da zau . 
. . . . oi ele e. cît ni. lie
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însă nu 1-a păsat de: concessiunea: Afonitorului care e 
"dată unor! 6meni :mici, ci Wa păsat numai pentru COn- 
“cessiunele .acelea cară sunt .cedate . unor mari capitalist 
streine 

Ca se fiii mat limurit::. Domnilor: cată se adaoz 6re 
“care esplicaţii. DI 
Minoritatea, : prin amandâmentele sâle, a atacat tote 

concessiunile ce am: avut onâre să le menţionez adinidre, 

şi majoritatea n'a, luat în consideraţiune acele amanda- 

-mente şi le-a respins prin votul ei. . . . .. 

"m amandamentele:: minorităţii se menţiona şi despre 
- “concesiunea, drumului de ferii, concessiunea băncci, con- 

cessiunea Godillot şi: concessiunea Monitorului, şi majori- 
- tatea :a. respins t6te': acele: amendamente; și cu tăte a- 
“cestea: onor..D. prim Ministru nu s'a Iegat de cele-alte, 
- ci numai, de aceste doue; mi. se pare că n'a. făcut bine 
-onor.. Domn prim "Ministru; căci dacă se ia în considera- 

“ţiune votul majorităţii, de la respunsul la adresa Lro- 

“mului,. apoi trebue să se recuinâscă tâte concesiunile de 

-i bune; dacă din contra, maioritatea a stricat uă concessI- 

“une, ăpof'pâte' să le strice pe tâte. .- : Ii 
. 

“i. „Domni'or, cine:niu scie că în acâstă . Adunare nu să 

desbâtut în fond concesiunea, de faţă? Pentru cănavrut 

“ministerul” a se ' discuta; ministerul: de: atunci a (is. „că 

- „mu e'astă; tr6bă' nâstră, ci a Senătului; noi nu ave 

„de cât se facem un act de politeţă; dacă sunt rele 

“„ceste 'concessiuni, Senatul şi comisiunea mixtă ait să le 

-" strice; dacă sunt : niscai lucrări” atingătâre de budget, 

- când va veni budgetul în discuţiune, atunci nokle von 

„cerceta: bine. Domnilor, când ya: veni; budgetul, a adă- 

-“ogat atunci. ministerul, vă rog'să fiți straşnică şi să fa 

“i ceți controlul “cel „mai scrupulos; dar aci nu este cesti- 

- ii unea de budgete, ci de un act de politeţă. .... “ 

:i- Acum Onor' prim Ministru înv6că un âct. de -politeţă, 

“ca -un vot afirmativ pentru acăstă comisiune.- .: . : .
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„Domnilor: "mt" pare, forte reii, că onorabilul prin Mi- 
nistru,: prin cuvintele Domnie! sale; încurăgiază pe: stre-: 
iat: în: pretenţiuni - ce nu le-ati: tiecut : prin - “minte să - le: 
facă. Când aceşti : “concessionari aud -pe D; “ministru : că: 
dice.:- siinaniţinoţ, “Domnilor;; acestă 'concessiune ; "pentru 
„Că: dâcă nu o: veţi: mânţinc, țârra o să, fie: ruinată, prin” 

„procesele. ce vor -intenta! concessionarii,e*' întreb, *Domni- : 

lor, când aud streinii pronunțându:se''de' Minister âsse-” 
menea „cuvinte nu .0 să 'fie. încuragiaţi ca. să pretindă 
enorme ; despăgubiri 2. Etă, ; Domnilor, pentru ce aşi. fi 
dorit. ca D..prim ministru :să nu ia asupra, sa acestă gâl-.1 
câvă, „So; lase: :asupra,. n6stră;- noi jam “făcut'0, noi s'o des-: 
facem. Dc susţin anularea. acestei. -concessiuni,-nu 0, 
fac, din- alt punct ;.de: vedere,.. nu o, fac. cu cugetul. de-a, 
combate „pe; “Ministru, pentru că -dorese.a. da,tot sprijinul + 
nostru guvernului, mai cu stmă în. acest timp; ci” numai: 

pentru că, în adincul consciinţei mele, cred că este ile- 
gală; afară numai” dâcă Durmnegeii, "mi a 1uat. minţile, 

"mi a întunecat „vederile, ca să numâi cunosc albul din 

nâgru; “şi în acest: cas, nuinat sunt ixebuincios țărrel 1 mele, . 

trebue să mă ducii să: mă “pocăese, Ei dacă, în "mi-a 

luat „Dumnedeii minţile,” dâcă ereileți, şi d-vâstră ca: mine 

că “aceste” concesiuni “'suntii' ileg gale, sfărâmaţi-le; ca să, 

se înveţe minte toţi 1 Ministri irccuţi ş şi” viitori, eu, “tre: 

bue-st dispiie! altă: dată de? averea Statului co: li s se în 

credințedă. i ie 
“Din Ghica! Preşedinte ial Consiliului. snicand cu 

vintele salle ce ait fost produs un” urât efectii asupra” 

Adunării, dice între: alte repetiri și acesta: li, „i 

     
Cart! îi fost, “Dâinnilor. : divisiunile : “e6 am: swratsă pulii”! 

între :d-vâstră ? ! Oare; când :am: dis eil că, Câmera a date, 

un :vot,.aruncat-am ei prin acesta! divisiune: “între dv. 2? 

In consciinţă;! dice D.-Tell: plăcuta: 6re' d-lut” Ministru”! 

actual atare Aduâtiiei 'trecute ? Nu; atunci de ce' dârăii 

6
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1. plac .astă-qi?. „EX, Domnilor, când.. guvernul a vădut 
maă multe, onor. persne, preocupându-se că actul de 11 

Februariii nu ae alt scop de cât, restur: area, celor ce” 

„ Sai făcut de la 2 Maiii încoa, . am ţinut o conferinţă 
secretă, la Minister, „la care ă,luat parte şi D. Tell, şi 
acolo am, declarat că. «scopul Guvernului nu este a veni 

- să: dărâme: nimic :din, ce:s'a, făcut, prin Adunare Şi după 

canângle, legilor Gita). îi . 

„D-lor,; când a fost; a, 5 “vota din adresa Tronului 
relativ .la, acâstă, cestiune;. D.' Boerescu, actualul rapor- 
tor, 'va dis atunci: „Pentru numele lui D-dei, nu vo- 
„taţi acest paragraf: măcar, pentru că acest paragraf 
„consacră, concesiunea !* 'D-v,: însă "l-aţi votat. VE rog 
să nu. credeți, D-lor, că spuindu-vă acâsta, cii aşi voi să 
pun desbinare între Dr - 

“D.C.  Aticescu are e pacla. 
Domni “Deputaţi, e care sunt argumentele CU Care SUs- : 

ţine Guvernulii creditulii în discuţiune? 
„Se -potii reduce la, trei, principale : 
1; Consimţimântul “Camerei în “adressa către Tronii, 

în „privinţa concessiunel căii ferate, 

2. Consideraţiunt politice, ce- potii: face. din cestiunea 
în desbatere o cestiune internaţională. 

3. Despăgubiri. mari, ce ar. fi în drepti să reclame 

concesionaril de la Stat. . 

La primuli axgumentă: espundem:. 
- Dacă Guvernul se basâză pe adressa, „căfre, tron, 
unde figurâdă paragrafulii prin. care: Camera mulţumeşte 
fostului Domni că. a concesii acea. linie -ferată, apol 
să. ne fie permisii şi noă: a ne basa pe desbaterile ce 
le-a -provocatii acelit paragraf, şi cari urmâză a fi luate 
în consideraţiune; fiind că, din esplicările. date cu: acea
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ocasiune ;; se va, convinge însuși. Guvernulii în ce sensii : 
a votatii fosta, majoritate acelii paragrafit' din adresă, - 

- Fosta, minoritate, în amandamentulii .relativi. la con- 

cesiunea căii ferate de la, Bucuresci. la, Giurgiu „a dis : 

că, acea, concesiune este: isbitâ de nulitate, fiind'ilegală 

în şedinţa de la 8 Ianuarii:... : 
„Afară. de călcările de legt,: acesti drumii! costă, a-: 

şi oner6să - pentru tesaurit.: Onor.- DD. „Boerescu! a: dist 

prâpe de 80 'mili6ne lei; şi: dacă onor. majoritate va în- - 

cuviința, paragraful 'din adresă, relativii la, acel drum, 

prin acâsta “chiar. va. vota împrumutulii -de 80: -miliGne.* 

Atuncă, mai mulţi: -oratori, ce susţineaii adressa ; şi: 

însuşi Guvernul, ca: să. linigtâscăi -pe Onor. - fosta, majo- 

zitate, ai: dati următârele esplicări. iri 

Mat întâiii, onor;: D. Voinescu, - rajoztorulii! omis 

siunel însărcinată: cu 'respunsulii la messagiulii tronului, 

a- disii, chiar. în” raportulit sei, ; citit în. sedinţa, « de:la.3 

Ianuariă trecută: SRR 

„Tâte acelle delapidărt . şi “ie galităţ; ail, ști s se Tevi- 

suiască, de Cameră, :cu occasiunea, cercetăreă budgetului; . 

şi câte se vor găsi ;râit făcute, Camera, este, absolut. în , 

dreptă a le refusa Guvernului.“ ;;; iii. E 

Toti în acea şedinţă a mad. aditog ati. onorabil D. 

Voinescu;  . .. i ; 

„Faptele relative la țitre sali tate, cestiunl de: mud E 

geti. Comissiunea, budgetară, ce .se ocupă. cu seriositate . 

şi scrupulositate , ea este. în dreptit a. „veni cu tâte cre- 

ditele, şi a le supune onor. Adunări; şi. dovedindu-le 

ilegale, cine o împiedică a le refusa precum $ şi concesiunele . 

pe care le va ciede păgubitore” interesului, tesaurului ? zu 

Apo a veniti onor, D. Cociu , Și a „ist, ti în se 

dinţa aceea : ci 
| 

  

„D. Boerescu să nu uite că, pentru cercotâea, ciedite--! 

lorii, este” comissiunea 'budgetară, care încă nu : a de 

pusti lucrarea sa. "Daca'ne'am pronunţa: nOf'acum asu- 
5%
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pa acellorit : „credite, ;lucrarea: comisșiunel; par. deveni 
Gre;de; prisos?*;...,.- îi ; 
-In fine,; chiar onor; D., Ministru d căterne disc, în 

nuniele; colegilorii sef, în şedinga, din 4: Tanuariii: 
Ce! necesitațe : ar:. „mal: fi. .D-lor; a se institui comis- - 

sunt: înta?o . Cameră? “Pentru ce; sa instituit Comisiunea 

budgetară ? Pentru ce onor.; ! Adunare:a, însărcinată, a-. 
cea, comissiune,, ca să ia, semmele: de.1a; Guvernii?. Cu 
scopulii + ca;:s&-: arate: Adunării : . descoperirile. făcute, şi: 

Onor,, Cameră, suverană. în. acdsta, să hotărască & -. : 
: Atunci onor.: fosta. majoritate, Tiniştităe, 2, Notatii pa-: 

ragrafulii din adressă , ca unii simplu zctii de politogă. 

- Insu-şi” fostulii Domnitori, 'respundend., Camerei, 
ocasiunea presintărei;  respunsulat: la, messagiuli; Tia 

lui, în: dioa;:de, (6 Ianuariii, a disii : .. : 

„La discuţitinea : “budgetelorii, aveţi 1 un cămpi întinsti 

pentru: “ăctivitatea ; D-y.;» acolo conirolulă : Dio cu. os 

bire, păle şi trebue să se. esersegle. ai 

“Ei mă voii bucura. vălndu-vă că cercetaţi, cu cea 
mal mare îngrijire, anevoinţele şi închipuirile- țerrel; şi 

că constatați, cu cea'mai serupulâsă, luare aminte; în-. 
trebuinţarea banilorit publici. ei id 

Dar dice onor guverni: i 
„Nu e mai puţinii adevăratii că - Camera, a votati a-" 

cele concesiuni: în adressa Tronului: căci se dice acolo 
curati, că Caimera “mulţumeşte guvernului Măriei- Tale 
fiind-că a concedatii acelle concesiuni ete“: 
“Lasă să respundă, guveriulul, Onoi.. D. Boerescu, ac. 

ruia, " autoritate a „invocato' ÎNSUȘI. guvernulii în at, 
de la 5 corenţii.: - | 

5 dace IS Sa 

In şedinţa, de la 3 Taiuarii, Onor. D. Boerescu a dis 
în „privinţa acesta: Pe 

„Voturile nostre nu. „deviniă es, de. cât. numai “atunci 

câud elle. vor: fi îmbrăcate cu. foranele “cerute de. Constilu- 

P
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“fiune, 'când adică! 'vor! ! fi:provocate printrun n projcătit pro- 

mulgate şi sanejionate de Domni.“ 
"Să 'nu uitaţi încă,  D-lorii, că contractulii acellot' “con- 

'cessiuni, ca şi creditul relativii la: dânsa, ati fostii” dăte 

înainte de votarea adiessel: : Asttelii, ! o concesionarulii” nu 

“se pâte justifica, pentru a “menţine” contractulii, sai: a 

“pretinde despăgubiri, “cu paragraful: dia adrese, velătivi 

“la concessiunea liniei ferate în cestiune, + - 
Vedeţi: dar, D-lorii ; că primul argumenții ali gu- 

“vermului, pentru Susținerea creditului în discuţiune, "nu 
“este intemeiatii ; „prin "urmare; onor: "membrii din fosta, 

“maioritate Dotii vota, fără 'serupulii 3 ! fără, temere da: A 

“taxaţi, de” nelogici şi meconsecinţi „Dot vota în Iiigeo, a- 

nularea creditului. că nl 

': Venimit la. ali: duoilea: ieumenta:, la cbasiderățuele 

“politice, ce pot face din! cestiunca de faţă o cestiunei in 

termaţională. oi 
'Onor. commissiune” budgeţară Va "spus aq, în Tâpor- 

tulii sei, că esplicările + date ieri: de:0 On0r. euvornii, în a- 

  

“câstă, cestiune, nu''sunt d6 natură a: “nggiji Camera. „Ni 

sa: icorutit 'secrctulii în privinta acâsta 5 “Ali voii păstră.:) 

* Dar si ne fie permisii a „discută celii pițin cuviitele 

de questiune internațională, DDD i i 

S'a dis, Domnilor, întruna din gedințele tiecute, “că 

“acel “concesionari sunt: fârte “infiuinţi “Se: bâte.: “Tast una 

din do: “Oră politica, Furojel' permite ai "Puterilor Ba- 

rante a “desleg ga, "în “favărea “nâstră estitineă” "co! “sunt 

“Chiemate a csamina la “Paris; “prin icpresentânții! lor, 

“sai nu Tocpermite.” In ambele casuti, înviurirea,” acelor 

infiuinţi banchierk” pote” ca! iodifica „decisiunile Inaltul 
29: i ara e sui! ot 

pri 

  

  

Iti it "pi 1:59       
it A O OO e i 

a), Comunictrilo Oi dentinl. i ale; DB, Ton; “Ghica; în, ontainea șe- 

: 'cretă de, la 6, Martie, a. tost reclame şi "adresso, "dela Cousuli 

“Vi recomandând: șeclutacle' “ooncessionarilor! sprijiniti: 'de 'Guvernii,
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„Areopagii?,. Nu! - Affirmii acesta, pentru ondrea a Areopa- 
gului. dei 

„România, Domnilor, este cheia Orientulul, ji intere- 
sul: Europei . este ca acâstăi, cheie să n'o possede nimeni: 

Căcă ; precum -a, dist illustrulii captivii de. la, Santa E 
Jena, cine va, posseda, Provinciile dunărene, va posseda 
Constantinopolul ;: "Şi acela. va, fi stăpânii peste tâtă lu- 
mea ; aşa dar, aurulii tuturor. banchierilor din lume nu 

„pote; ecuivala cu posiţia nâstră geografică, prima garanţie 

a. “naţionalităţi nostre e;'a duoa garanţie : este patrona- 

iuli, a. şâpte puteri mari, . cu interese, diverse. voiiL a- 
„dăoga o a treca garanție, nu mai pucin valabilă : atli- 
tudinea- nâstră, ca naptune: matură şi. demnă, Astfelii dar, 

mica nOstră târră se pote crede Qi tot aşa de tare, 

stând în legalitate „şi. în ordine, ca .celle mai tart puteri 

având: -a juca curând un mare, xolii în eailibruli eurv- 
peanit, 

_. Acesta este opiniunea, mea, «pe; care :0 - suppuiti c CU Tes- 

poeti la apprecierea,, On. „Camere. : a ziți 
=» AŞA dar, pericolele invocate de Onor, “Guvernii, îne Ces- 

 tiunea de fagă, le putem. privi. ca pericole i imaginare; și, 
ca ast-felii, elle nu pot. nelinisci pe .0nor, „Adunare, ce 

armedă a avea, consciința, demniţăţer elle, ca represet- 
, 

taţiune naţională: i, ri te 

Venimii la alil: treilea, argumentii, adică: la despăgu- 

birea ce ar fi în drepti. a reclama. concessionarul, în cas 

de anulare a: concesiunei, decretată illegalmente. | 

„Mal întâiit. voii observa, D-lor, că -acea, despligubire, 
după caleululii făcutii „de. bărbați competinţi, este forte 
mică în comparaţiune cu enormele - sume ce. ar. accorda 

Statul, în casul când star menţine concesiunea. 
Să presupunem însă că despăgubirea ar fi enormă, cum 

S'ait dis de sprijinitorii concessiuneY; cine 0 va plăti? 
“Negresit,. aceia, cant ai dat acelle „concesiunj, contra, le- 
Să şi în paguba fisculuy; căci este drept, D- lori, că, dacă
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D-lii: Majorii Liebrecht şâde adi: la inchisâre,. pentru ri 

sipirea banilor publici, 'şi urmâsă; a întârce Statului Va- 

nil luaţi cu modul seiut; apoi cu atât mal mult urm6să 

ca Ministri culpabili să dea! banii 'ceruţă de 'concesionary, ca 

despăgubire ș-- şi “totii. pentru: acelaşi: cuvânt, “urimâsă a 

fi și D-lor: daţi în judecată, =— Şi ne” mirămii cum 0not. 

Locoteni. „ță, care “guvernă în: numele “lui “Filip I, n'a datit 

încă în “judecată pe acel Miniştri, în: virtutea; art. 15 

din Convenţiune?' Ceea: ce n'a: făcutii: Guvernul, să spe- 

rămii- că va, -fâce. onor. Cameră, totii în! virtutea art. 

citat ?. - ii 

" Assemenea “6semplu, D-lor, ar avea, cel mal fericit re- 

sultat adică, respectul “legilor 'şi „economia, “banilor: “pu- 

plică de 'către tote guvernele viitâre.i D mit 

Dar ni se vă observa că averea ostili 3 Miniştii * nu 

pâte fi îndestul : pentru despăgubirea pretinsă doi conces- 

sionari.! Atunci, D-lor, “Națiunea, ca să scape de un râit 

may inare, facă, şi! acestii sacrificii : plătescă, “ea, restul 

despăgubiri“ către influinţit coiicessionaii: ii 

Nu pot admite “presupungrea' unora" ca, tente: iute 

„cară ne ai garantatii auitonomia, 'să 'consimţă 'a ne im- 

. pune cu: 'baioneta plata, “sumelor” fabul6se 'de despăgubire 

pretinse de concessionari. - sit 

EI bine, D-lor, chiar în casul acesta; estremii “de: câtil 

a ne “sinuccide singuri; uccig gă-ne protectori! noştrii, fiind 

că am voit, a pădi legalitatea, şi 'a' economisa bani pu- 

plict. —: Vom dice atunci 'cui acel Rege al Franţei: „To- 

tul e perdut, atară, de onnâre!“ Vom cădea. sugruniaţi 

de Europa "oficială, în applaudele :Ruropel “democratice. 

Day, aut acesta, este o simplă - ipotesă. ! Puterile protec- 
oaie ni, 
   

  

             

  

ESI Daca 5 s'ar a fe cut “acellă sorplu, Misterul Ton “Ghica mar fi 

contractul Imprumutul Oppenheim cu 21 la sută, nici. Minis= 

' 4erul Ion Brătiang n'ar fi dat concessiunea Strussberg cu: :270 

mii franci chilometra şi fără caieții de însăreinări.
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t6re vor, ţine: cont; de :mnissiunea, nstră, care. este drep- . 
tatea; egalitatea. Şi. economia: treime sacră aunetA- 
„dunări naţionale. -: e pi i, 

,, „'Termin, Delor, invitânduvă, : pe “Domnia-vâstii, din 

- fosta majoritate .a „acestei adunări, -a anula, dimpreună 
cu..noj, -fosta: minoritate, creditul de... 1,114,158 le, 

pentru. cuventulă ; respusi în. rapportulăi o onor. Comissiunl 
budgetare ; şi cu. Ocasiunea acâsta,. mt simţit datori a 

mulțumi : acestet. „onor,.-Comissiuni, care a, bine a meritat 
de .la not şi de la. patrie. fiind-că ȘI a făcutii datoria 
în consetinţă. 

„Să anulămii,. D-lori, creditulii în discaţiune; căcl alt- 
teii, ca să fimii logici :şi. consecință, priimind acestii cre- 
ditii, urmâdă,, a, le: priimi: pe tâte; şi dejă am anulat cre- 

ditele relative a: concessiunea Monitorului. 
Să, nu „uitămit,. D- loriă, că tocmai aceste concesiuni, 

- pe. care. le patronâă . a Guvernulii, „a fosti. picătura 

ce a făcutii să deborde „vasulit abusurilorii şi ală illega- 

lităţilorit guvernului căduti! . „Aceste; concessiunt aii fost 

principala, causă. a destronărel, fostului Domnitori. 

„Să ne facemii datoria, : D-lorii, pentru onârea Came- 

rel, „pentru demnitatea, naţională, pentru moralitatea pu- 

blică. | Iaca | 

Am ist, (aplaude).&. 1. up: i 

7. In fine, în, şedinga, de la 7 Martie, anularea creditului 

în .cestiune fu adoptată ; de, on. Cameră c'o maioritate de 

71“votură de membrii presinţi, find mulţi absinţi la ora 

votăriă . sein [ta at 

; Întrebăm : în..urma,.. „votului : Camerei de la 7 Martie 
ce a. făcut. guvernul ?. „A anulat .concessiunea „Godillot, 

“_velativă la contractulii Municipalităţii, după cum atestă 

Monitorulii No, 61 i, a anulat concesiunea. Monitorului, 
ji : iu 

De pb 

4 3) Veţi desbaterea din Senat de Ja 9 Martie “1870; în n Sepia 

Monit.. No.'86. ; .:,..;. i :
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„după, cum constată ;Monitorulii No... ; dar; 'cele-l-alte 
concesiuni, anulate. „de, Cameră, odată, cu ;aceea a Mo- 
nitorului .ş'a D., Godillot, sunt încă în fiingă ; şi, ce email 
aravii,, fărki a aştepta, votulit Senatului, în -privinca, Con- 
cessiunii: Băncei, încă, de .la,  Februariii, D.. Ministru : de. 
“finance: recunâsce indirect „acestă concessiune,; în rappor- 
ulii seii, No. 4981, prin care suppune. Ja sancţiunea, Inal- 
tei ocotenenge - Statutele societăţii -:anonime, sub titlu 
casă de comerciă,: care să şi incuviinţqă :de Locotenencă, 
prin „decretulit No. :230. din 91 .Februariii, publicatii | în 
Monitoraliă: No. 42: Di IRRD E TU PRE 
i oi e ei ol eta Le ete e el elite ata teii eta! 

Nu putem termina..maj: bine : cestiunea concessiunălor, 
decât reproducând unit 'passagiit:.din discursulit: D. N: 
Creţulescu, relativit la despăgubirea de :5.mil. cerută de 
Godillot pentru; anularea contractului cu Municipalitatea, 

discursii ținutii în: şedinga Senatului dela, 9 Martie,: anulu 
corentu; şi: carea fost 'cu: „adressa,: D.) Ion Ghica::.. 
“„Onor:D.;Ion: Ghica, a vorbit de-tâte. concesiunile în 

făcia. cărora s'a găsit guvernul dela 11 Febr,, concessiuni 

“cark. a „Alis, “D sa că; adussese, „nemulţămiri:: în -poporii.* 

Admit pentru un; moment" că--acele concessiuni ali fost 

de:natură : a: „exaspera, poporul“ ;:: dâră să, : „vederi ce a 

făcut guvernul : acela: după; 11. Febr, -pentru:a satisface 

poporul? A:fanulat;: concessiunea .drurnului. de fer. d'aici 

la .Giurgiii; «care! s'a, is căvera onorâsă pentru ţână, şi 

a introdus! modificaţiuni 'icari,în loc să. sațisfacă; pe ipo: 

por, a satisfăcut -pe antreprenor; $ şi a.adus pagubă țerrel; 

căci D-vâstră, cunâşteţă, că după. convenţiunea, primitivă, 

acest drum de fer trebuia, să mârgă pănă în midlocul 

Dunărel: la: insula: Ramadan, câro! aducea; Tari înlesnirk 
r 

. .t De ŢI? . să 

e neo ci boieri Mt d a tf OO a Fire 

“a 

3: a ma: ot to 

5) Ca tăta. protestărilo Coniercianţilori şi meseriașilor „Yegi petiţiă 

_ en:200 'semnături contra :Băncei, publicată în' Zrompelta dela 

5.24 Pobruarii 1866,:.-s| ni jurii Tone dou dt 
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atât: pentru. comercii, cât” şi: “pentru voiagioui, şi cele 
may multe cheltueli: şi lucrări de : artă cra să se facă 
acolo; “acolo era, să! cheltueseă concessionarul mai multe 

„mili6ne: pentru facerea, lucrărilor de. artă după conven- 
ţiunea din urmă ; drumul de fer sta oprit; la bariera Giur- 
git: Al 2- lea, concessiunea, prevedea că drumul de fer 
să se predea Statului în 22:de' luni; la anul 1867, după 
convenţiunea modificată de guvernul de la 11 -Febr., sa 
prelungit predarea pănă :la 1869 şi ţârra a perdut doul 
ani de 'esploataţiă.: Al treilea, amuităţile urma să se plă- 
tescă în termen de 16 ani, de vreme ce prin”! conven- 
țiunea din urmă „s'a. fixat. termenul de . 10 ani, Şi: nu 
cred că se:fiă tot” una'pentru ţerră ca . acestă datorie 
să se plătâscă-în 10: sait în: 16 ani. | 

:„D-lor, s'a anulat împrumutul Zarifi, la care eii m'am 
pazticipat de loc,: căci acel. împrumut s'a făcut sub ni- 
nistrul .D.: Bosianu. *: EX. bine, D-lor, . fără a intra acum 
să cercetez '":dâcă convenţiunea;. făcută - cu - Zarifi a fost 
în adevăr un: imprumut, sai-o simplă transacţiune, prin 
care Zarifi se” însărcina: să . despăgubescă comunităţile 
locurilor sfinte, tot ce sciii este că anulăndu-se acea con- 
venţiune,;: şi cestiunea,- monastirilor : remăind: neresolvată 
nu 'sciit dâcă măne,:: poimăne când :se va,.resolva, când 
călugări. greci :vor cere: despăgubirea, ce: li se: cuvine 
(căci. că negtreşit:n'o să renune),.: nu 'scii dic cum o să 
plătâscă, țârra..: S'â,:dis- aci că: concesiunile a adus ne- 
mulţămiri. în:popor, deră 'gănditus'a'D. I.. Ghica, la ne- 
mulțămirile: poporului când a făcut; imprumutul Open 

heim: în modul: cel „102% « Oneros “pentru: (eră? 
Pie e iata Da, e tt 

+1) Acâsta privesce - pe “Ministrul. Dim. Brătianu, care-a. păzubit 

Statulă cu 80,000 de galbeni; fiind că, prin reducerea cellor trei 

chilometre, nu s'a scădut și preţul cellor lalte 70 chilometre, fiind 

„date Di Bareley, 193.U00: frati: de! chilometru tocmai iîn vederea 

„ hicrărilor costisitâre ce “erati să 'se facă 'p'acello trei chilometre. — 

Veşii desvoltarea acesței cestiuni în Pressa dela 19:Martie 1869,
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-2D. ton: Ghica. Şi D-ta: crai să “1 facă. sis, ci 
»D. W. Creţulescu. Ei atunci contractassemii împru- 

mutul cu 12%, şi era lucru săvărşit;. şi D-v6stră. mi se 
„pare că nu aţă făcut cu. 12 la sută. Gănditu- sa, ase- 
menea cel. de la guvern , la, nemulţămirile , poporului 
când sa dat - : concessiunea Strussberg şi Oheneim:eu 
„pregiuri aşa de mari? . | 

Daca Camera, de „a, Martie. 1866. a. găsit cu cale a a- 
nulla concessiunea, Godillot,. fiind; dati illegal, şi. daca gu- 
vemele după 11 Febr. aii găsit cu, calle ase despigubi Go- 
dillot cu 5" mil. “francă, pentru, maşinele” şi clădirile dela 
Tirgoviste, şi alte cheltueli făcute de: „concesionarii, pen- 
tru ce oare "acele „guverne. n'a luat cel. pugin “măsuri, a 
întreţine - “acele. maine şi. clădiri, cari. costă” De Stat. 5 

- milliâne? 

D, General Flores, cu ecasiunea, “esbateril nula 
tului Min. de vesbellii, a, cerut în” şedinţa, Camerei de la 
27 Febr, espirat, 200, 000, fr, pentru” punerea, în! mişcare 
a maşinelor din prima secţiune” a “arsenalului din Tergo- 
vişte, cari dela 1866 'aii remasti părăsite ; 'de: şi 'eraii me- 
nite a; îndestula. trebuingele, armatel "şa: servi” încă de 
basă industrie! naţionale, “î:-:" i mituit tn na 

„Ce s'a făcut cu acelli arsenalti?: întrebă! D. General 

cellea, ce nu producii nici 'unii: folosi, pe: când 'numa! 
secțiunea rotăriel ar. fi fost : unii isvorit” de: „bogiţie pu- 

Dică De e e er ti i 
„ Eată dovedit « că Satvatorii- mată: avăt, de! copti decât 
numat resturnarea, lui Vodă Cuza, şi nici de -cum desfiin- 
țarea sistemei fatale, « care a continuat; si după 1 Febr. 

Tr 

i Aaa rii ceai 

    

i ) Vegi sedința Carnerer: de! la 2 Martie: 1870, unda! s'a derhou- 
strat” folâsele imense “ce! ar “fi addus Statulai” 'acellă! stabilimentă 

"chiar daca s'ar fi continuat Incrărilo' ca meşteri ştreini, în “profitul 

„Statului, o ep Ei FI sai 4 pa me aa el 

  

.€
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„_Eată dovedit că Salvatorit n'aii fost; decât '« destruclori â 
tot ce ă lăsat buni 2 Mai. 

- Venim la lucrările Camerei dissolvată la Martiii 1866 
“In şedinţa de la 12 Martie 'se “începe desbaterea bu- 

otalaei ș şi'n acea şedinţă sc votâsă bugetulii consiliului de 
'"Ministrit, allii Consiliulut de Statii galli Ministerului de es- 
terneLa finele şedingci, onor. D. Tell dice: „Sperii, Dom- 
nilor, că benă Sâmbătă toate bugetele vor fi votate, daca, şi 

Onor, Guvernii ne va înlesni- acestă, sarcină, - 

pe. “Dar, Guvernulii tace; căci cugeta a dissolve Camera. 

In “sedinca de. la 14 Martie, după votarea, bugetului 
- “Ministerulut justigiet,. comissiunea, bugetară, simțind nt- 
voea,. ca şi Ministru lucrărilor publice, a reorganisa, acestii 

Minister, din causa abusurilor înrădăcinate acolo, co- 
missiunea. bugetară, înţellesă. cu,D. Ministru, propune. 
prin organul Onor. D. Tell, A, da, țifra, de. 12 milliâne, 

„Ca se refacă, singurii: bugetulii, „pe care Pl. va adduce a- 
pol spre: confirmare. înaintea, : Adunării; Şi - Camera, votâsă 

conclusiunele rapportului Comissiuni!.- 

In. şedinca de la :15 “Martie se: desbate: Dugetulu Mi 
nisteruluy de interne. D. Ministru respectivi, căutând pri- 
icină, de certă,, se sileşte a provoca crisă ministerială, cu 

occasiunea.. „țifrer do. 110, 040 ler: relativă :la a personalul 

serviciului sanitarit : din: Bucureşti şi Iaşt. 

-s In! şediriga, ! 'dela.16 Martie: continue desbatterea acel- 
luiaşi. bugetii ; şi în privinga ţifrei menţionate de 110010 . 
let, 'D: Ministru de interne îşi 'peimitte, din chiar senin, 
-a: dice că.;va pune: capătă “situafiuinii ; ; “cuvinte cele re- 
„poetă de ducă, oxl. ; near par na, . 

Tot în 'acâstă, sedineii, Guvernulii presintii proiectul 
„pentru amânarea „aplicării legii, „prin care, în urma. unuj 

recesementii gencrală,. -se. lăsa; asupra Comunelăr.- pe cinci 
“ani. perceperea, -impositelor.: directe; lege: adoptată: mai 
în unanimitaţe de Camere, după 3 Mal, promul gată ap- 

»



mi; 
+ 

probată de..toţi,. ca. cea, mai ;practică  şavantagidsă,; şa 
căria aplicare avea sifie: la 1 Iulii 1866,. a ti 

EA bine! Guvernulii :: „revoluționarii o. aiulâsă conti- 

nuând a merge .pe.«văgaşele în care: vă am. înomolit,. şi; 
dovedind. gelosie, saii prostie, sait; mai: bine: spirit de disc 
trugere.: ii a ia tii i tit 

-In şedinga! dela: ar: Martie, fiind în desbattere bugetul: 
Min. Cultelor, Gen.. Tell. dice:: ot i i 
„Domnilor, aţi vădut ieri. că. Onor:: p. Alinistra. de i În-> 

terne, în discuţiunea bugetului Ministrului Domniel-salle,! 

ne a ameninţat, Qicend: că vaști. să. pus:captt acestor lu-.i 

ceruri. Eii n'am înţelles alt ce ya decât, că. Domnia-sa ne, 

amenință, şi că... voesce. a, disolve - Camera. Domnilor,: adi: 

avemii timpulii: să vorbim: tot ce putem: vorbi..:A se dis-. 

solva, Adunarea, fără, mandatulii Domnitorului nostru, este 

o illegalitate ; si fiind-că: e vorba, de: dissolvarea Adunării, + 

“noi protestim. (Voci: protestăm.!: sgomot)..i. î..-. ii: 

- „Acum, Domnilor, după ce ne am: făcută datoria, -s si 

am protestatii,: remâne. ca, . Guvernulii să .facă;ce va voi." 

Când va veni cu. decretulii: de; dissolvare; not ne; vom su-; 

pune: căci. mai nainte. de tâte,. suntemii dator să dăm: 

tot, concursul; nostru: guvernului. ca. Adunare legală în-: 

tru menţinerea, ordinei în ră; căci. :nuinâi prin ordine : 

putem spera :realisarea'. doringelor + mâstre. ; i i 

„Domnilor, să dăm. probă că 'vrem să, manţinemii or-': 

dinea,, şi se. facem: "declaraţiune : onor.,, D. Ministru că: 

din partea n6stră, : nici. nu: am: căutat: gilceva,: nici nu 0: 

căutăm ; şi „dacă: discutăm : «legi, bugete, le: discutămii cu; 

demnitatea. :independingei- nâstre, cu sângele rece ce se: 

cuvine. să aibă mandatarit Națiunii. e 

  

Tu înc în. sedinea,, dela; 18: Martio, nefiind încă, tor. ; 

minată . desbatterea Budgetelor,) Guvernulii dissolve Car 

mera sub pretestulii artitatii la începutulii acestui capitolii. i 

„Astfel Camera, ;aceea atât: de docilă” Guvernului: din:
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causa “votului pe facă, când nu avu a se. mat teme de 
Dictatorulii care! o' numise, deveni uă Cameră liberă, realisânduse astfel profeția D. Bolliac, care în Buciumulii 
dela 5 Deccmbre 1864, protestând contra violării con- 
ştiinţei allegeriloi: de atunei, dicea: . Sa 

„Trebue să spunem francamente că parodia care s'a 
făcut votului universalit „de către spiritul reului, a covtr- 
şit totă pacienţa nâstră; nu desperăm însă, pentru că 
credem în :gâniul care protege pre Români Şi ţ6rra lor, 

- Dintr'uă rea. proceders, va cşi unii resultatii buni; din 
împilare. va eşi libertatea, din strivire va, -eşi indepen- 
dinga. -- Toate silincele ilegale spre a; scâte. uă Cameră servilă, avem' convincţiunea -profundă, că -aii dat Camera 
cea mai independinte. care a avuţ! vruădată, Romănia.“ „În urma: acestei ' protestăry „energice, D. Cogălnicânu suprimă Buciumul prin: decretul: dela 6 Decembre, demnii de dictatorul dela 2 Maţ:. 

i Românulii dela 2 Martie 1869 ca, să justifice dissolva- 
rea Camerei dela 18 Martie, susţine că puteiile garante celle ostile," cari formâsă maioritatea, cugetaii a cere elle : 
însăşi dela: guvernii : dissolvarea. acellei Camere; şi că trebuia” prin urmare, scăpată demnitatea țărret dejucând 
Scopurile lor viclene.. -- Pa 

Dar atunci pentru 'ce -s'ă întrebuinţatit' mijloculii. iesui- : zică, că Câmera, pune: pedici Guvernului; și pintesă a se preface în: Convenţiune. nafională? -Nu era may bine uă înțelegere prealabilă. între: Guvernii şi .Gen. Tell, care a: legitimat: Revoluţiunea în gioa de 11. Febr., dicând că Capil cr aă bine meritat. della: patrie? (sic). Trecutulii şi * Caracterulii Gen. Tell trebuia să însuffle destulă încre- dere; căci bărbatulii acesta. d'ar fi fost mat - pugin pa- triotii,: ar fi fost adi Domnii, cuin- am dovedit; -ba încă ar fi putut resturna :pe' Capit Revoluţiunii,: pugin după 11 Febr,. cum i sa Propus de' unit din bărbaţii de. statu dela 2.Mai, şi de-D; Băltoânu la 1868;: dar Gen. Tell
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a pus patria înainte de tâte. Salvatorilor: le: trebuia: uă 
Cameră , docilă, căcă, se temea.,de Camera; ce lucra, după: 
impulsiune. Gen. Tell, „ce devenise uă: forgă; şi” care 'cre-: 
dea că va, fi alles Dont. Eaţă. adeverulii, în tâtă sim 
plitatea luk. E a za ii rebus aa) 
„Venim acum 1a circulara. D. “Ministru, de esterne, I6n; 

Ghica, către agenţii puterilor, garanţ, 1) si:la, messagiulii : 
prin care a deschis . la 28 “Aprilie Adunarea: qisă, Consti- ; 
tuantă:. dou acte. prin. care, Salvătorii, Sai: silit a justi-! 
fica călearea, de, ia „pălat,. „aruncând. noroi, . asupra, Mini; 
strilor lui 2 Mai, ta, ; i ui 

D. N. Creţulescu . într uă broură “ad-hoc 2. a , analisat 
acelle două acte, „din .care, estragea cele; „urmkitâre ; A d 

    
atat în circulara moiistrulut trebeloiă” an. tară, de! 

la 20 Februariii,: către; agenţii 'puteriloră garanţi prez 
cum în messagiulii . de :la' 28 :.Aprilie! să, “gice: "că, nec! 

mulfămirea. era generale: şi că națiunea se: simfea umilită - 

şi desonorată inăintea 'Europei,'că uă resturnare'nu se mai! 

put înlătura; că'ea era dorită: de toţi ;. că. Românii, po= 
poră şi armată, ! toți -se afla. 'setoşi de” a. scăpa "ferra' de: 

uă stare de lucruri ucciglătăre;* Care poporiă, care armată, 
simţea în unanimitate atâtii de -multii * injosirea, ţărrei?: 
Nu găsescii: de câtii vre uă' 15 foşti ministri Carl S'aii ! 
succedatii -la putere, rândui-rânduri, sub. Vodă- -Cuza, Și 
cari ati fostii: capil! călcăriă, ' şi: câţi-va- officiâri din' gar-! 
nisona Bucurescilor. Poporulii. n'a: avut cea mat imică cun-. 
noscință, despre “călcarea: „Dolatului d din n6ptea, de 10; spre 

N Pebruarii 2, ce a ai | 

  

1) Pablicată în “ Troipettatt as la EU „Sartie 1606, 
2) Intitalată 11— 93 Fobr. :1866, * ” ” 
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"„Bicţii soldâţi şi :ofâciâri, n'ati avută nici ct ideă des- 
pre âcâsta;:cândii: vre-iă : duot-tret şefi. aX lorii îl. scâs- 
seră din casarme;:și îi condusseră:pe' la 3 ore dinnâpte 
pe: piecelo Bucurescilori? i: e A 

Deca in adevării, autorii lui 11 Februariii erai con-- 
vinşi dei'acea ură, de' acea! desperare, de acea îndigua- 
țiune a; poporului şi. ai armatei, pentru ce să se ascundă 
in: intunericulit * nopții, şi să inu se “pună din contra la: 
lumina, s6relui in: capulii 'acellu! poporit, să-i dirige mis- 
carea şi să faci uă revoluțiune ?- Cura, Gmeni conserva- 
tori, bărbaţi ai ordinei, se cobâră la migiâce pe carile- 
gile,: morala : publică şi istoria le a osînditii pururea şi 
le a privită. ca: acte: numai a 'resturnătorilorii de“ mese- 
rii? Cum 6meni de Statii aii pututii să uite până in- 
tatâta respectul datoritii simţimântului militarii Şi să 
mergă a povăţui pe ostaşi să facă uă assemene faptă? Cum 
bărbaţi al ordinii aii pututii să compromită armata cândii 
n'avea trebuinţă de 'assement midlâce, câci,: dupe disa lorii, 
Era într6gă era, la desperare? Dâră autorii călcărit sciaiă pr6 ! 
bine că, cu tâţe nemulţămirile ce erai ini ţEură, şi sunt astădi + 

“Şi mal multii de câţii atunci, ca în ori-ce epocă. de: trănsfor- 
mare radicale, cândiă, chiar “classile societăţii in. favorulii 
cărora, s'aii; operatii reformele.nu poti. appreția ” spiritul . 
altoră, reforme şi. sufiere;,. şi” când “singurul. isvorit” de. 
bogăţie; allii. țerre. nostre, -produeţiunea, plimentului, se: 
află, cu desăvârsire secată din; lipsă de: recoltă în tret anl. 
d'a :rondulii, ; si : acesta: la: unii gradi: astfelii iincâtii uă' | 
mare parte, a, țerrei se află în. cea mal mare miseriă ;au-. 
toril călcăriy,: dicii, sciaii, pr6 Pine din: esperienţă, că nu: 
Potii isbuti a face 'uă,, rovoluțiune, căci poporul român de . 
felulii, Iul urasce: resturnările ; poporuliă. românii, priniin- 
stinctulii sGii, prin Dbunulii sii simţi, scie .să 'apprecieze! 
impregiurârile şi gr6ua epocă de transiţiune ce străbă- temii. Ore nu este totii acellii instinctii, totii acellii bunii Simţă all Românilorii case în gioa de 11 Februariă: ne



sl 
a feriti de unit xesboiti . civile -şi de tâte  calamităţile ce 
Sar fi urmati, dâca, aceia cari, .. Chiar. în. acea di de 11 

Februariii , puteai la rGndulii : lori: să resiste autorilorii 
călcărit, “nu. arii fi preferitii. să se. ţină în Tătură Şi să 
lase (6tă d, vespunderea asupra “autorilor „complotulut?,. 

par 4 
gi it tara ea 

Nota Ministrului. trebilor. din afară de la 20 .Februa- 
riii, printrună şirii de frase pugin parlamentarie, aruncă 

cu profusiune assupră „Smenilor.. guvernulut trecut: mal 
multe incriminări i: nici ce E IE 
"Et nu mă: voit: oceupa, de. frase ; „alle, „când nu sunt 

justificate, devin calomnie ; şi calomiiele se întorc până . 
“în fine assupra, celor ce: se servă cu dânsele. Voiit cer- 

ceta însă. unele : din... câte-va-, allegaţiunt Şi. appreţuiri 
copprinse în acea notă: :: ; «i, alea 

-- „Se pretinde că lipsa, „capacităţilor. din  consitiulti fos- 
tului. Domnii .făcusse: ca. guvernarea să, fie' din: celle mai 
injositâre, : Aci autorele şi colegii set “sunt .pr€ modest! 
pentru sineşi, căci capacitatea D-lor a fost mar de multe 
ori chieinată a preşed6 la consiliele şi la actele Domnu- 
lui resturnatii ; *. . + şi pe rând-aii fost date jos de parti- 
tele camerelor în: numele cărora. se credeai el: în drept 
a adjunge la: putere. Cred că mar fi de prisos a, enumera, 
aici căte-va, din actele acestor capacități, !şi: a .aminti-că | 
uni! ati întocmitit budgete: alle. cărora, cheltuele :.covâr- 

şait cu multă. veniturile ţErrel,. şi: meritulit;:.cârora sta 
în deficitulă. ce elle:presentati: Ast-feliti 's'aii. vădutii mi- 
nistril la 1860, sub; preşedinţa, d-lul I. „Ghica, . nreândi 
ciffra” budgetului, numa!' pentru: ţârra,: Românscă, de la 
43 milline: W'uădată. la:.100. milli6ne;: pe. când budgetele 
ambelorii: ţeruk. - unite, ..âni:: urma : totorii reformelorii şa 
creaţiunilorii, cu .anuităţile lucrăriloră:-publice, cu -anui- 

tăţile Imprumuturiloriă : effectuate şi. proiectate, cu fon- 
6
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derie! de; tunuit, cu vapâre de resbeilii, cu ini armată 
îndugită, cu unii: aisenalii de 200 mil pusce, se urca la 
summa' de '160 milione, Şi dâca, vomii examina ce crea- 
iuni se - proiecta, prin budgetul de::100 milliâne al D. 
Ion Ghica; numai pentru țerra-Românâscă, nu voni găsi 
de câtii sporiri de lefuri, oteluri pentru prefecture şi al- 

locaţiuni de bani pentru despăgubirea arendaşilorii pen- 

tru pagube nejustificate. Şi ce se propunea, de către a- 

celle-'capacităţi spre: a accoperi însemnatulii deficitii ce 
issa acellii budgetii de 100 milliâne ?* Creaţiunt de im- 
posite monstrudse! Firesce' că .nisce “assemeni budgete aă 
provocatii nemulțămirea și îngrijirea; şi-camera s'a văduti 

nevoită: a.'nu - mal da, allit sâii 'sprijinii unorii asemeni 

capacități. e 
= Alte capacități “sait: presentatii: 12, 1861 cu budgete 

„“câri scădeait veniturile ţărrei, fără a căuta să accopere 

cheltuele care, departe de a fi înipucinate, elle mergeail 

din contra: crescândit ; voiii să amintescii dreptuli de ex- 

“porti care! preshita  uă. summă annuală de mal multe 

'milliâne 'lef, şi care s'a stersii din veniturile . Statului, 

fără a fi:înlocuite:cu-alte resurse. :.. 

-:„Alte capacităţi; aii făcut ca compturile Statului să nu 

se mat pâtă în' veci lămuri ,. aplicând unii. sistemi de 

“comptabilitate şi de pereeperi cu totuli nuoă în țârră. 

De aid. resultă, contusiunie şi desordine în comptabilitate, 

încâtă: nu eregii : ca. situaţiunea: n6stră financiară să S0 

pâtă limpedi” vre-uă-dată;:'de aci mai. resultă şi acelle 

- spăimântătâr&! remăşiţe pe: la; „contribuabili şi pe la cas- 

sieri, caii profitâră de confusiunea ce se introdusse spre 

a sustrage” summe înseinnate, datorite Statului. 

"! „Câtă pentru applicârea' legilorii financiare, “ea se ficu 

-ast-feliii în: câti. provocă revoltă -în mâl multe pirți alle 

țărrel, şi mât cu s6mă Ia. Craiova şi la Ploesct.. Capaci- 

" tăţile de .care'-vorbirăinii fură nevoite , Spre a se măn- 

țină la guvernii, "a: se servi cu puterea armată.



83 

- „Astfel tâte' acelle' capacităţi imaii ţintitii ;de: câtii în a 
distruge, ră nici-uădată întru'a. Organisa, ceva; şi ai pă- 
răsitii. puterea fiind: că le lipsea, sprijinulă 'cânnerelorii:: 
Se înțelege că:e“vorba de;ministerulii: Rosetti-Brătianu. 

Li > sa i Sa ei 17. ui 
EI a tă ierti, e aaa) 
         n . citare pe 1 Lia Gia ! „ pc. ata eat 

     ERE IE pe ici _ 
i; oa iar? 

„Guvernul de la :11 Februariii, atât câtie agenţii pu- 
terilor garanţi, 'câtii şi :către 'cânteră, 'fi: nevoitii: a -face 
uă declarare solemnă, că va mănţine -instituţiunile:în yi= 
gâre, şi că rolulii guvernului. provisoriii se :va mărgini în 
mănţinerea' ordinii :; publice ':şi : în : expedierea, trebilorii, 
până cândii:puterile: vorii hotări. +Promisiunea nu: fu: ţi- 
nută multii 'timpii..de 'astii :guvernit.. Ea, fă :călcată prin 
însușirea ce'șă-:luâ -acestii: guverinii provisoriii, proclamiatii 
de 'sine-şi,' de'a, confecţiona 'legi :şi: ale: promulga, şi în 
urmă de a disolva! aceeași câmeră câriaîi datoreaum- 
bra de legalitate a; existenţei: selle, şi: cu: car6,:dupe le- 
gea vechiă 'şi “nuoă;:pe'câtu. timpii: tronul era vacantii, 
urma 'ca'să: conducă: numai! tiebile': curenţi: alle țerei; 
Şi 6re nu e 'loculiii aci:a 'ne întreba: Ld6ca motivul reale 

all disolvârit 'acestet: camere, :chiâr, în -.dioa! cândii:se 

vota, budgetele;: ma. fosti! rapporturile :coniissiunil +: însăâr= 
cinată a, cerceta prin deosebite 'ministerie!. gestiunea ad- - 

ministraţiunir ''trecute ;-'rapportună. prin” cari. se” constata 

călcăii de legă;-cheltuele fâră autorisaţiunea; :camerelorii, 
preschimbână. de 'contiacte,-niuoe direcţiunit "date: ucrâri- 

lori publice; incepute “şi: effectuate în mare-parte, opere 

alle chiar unora din Gmenii de 1a'i1'Februariii,i pe cândii 

se' aflaii ministri sub segimulă "trecuti ? îi ti i nb 

"0 Uă-dată''camera,” disolvată;” guvernulii: remasse: în'-de- 

“plina sa acţiune “de 'guvernit: dictatoriale; şi: resvrătitorit, 
Acumii îl! vom” vedea "1 lucru: T6tă ilumea scieică.nu 

e greii-a se pune cineva mai  presusii de -legi;; greulii 

este a se minţine: în 'cerculă' legilorii; "In nota; sa de. 1a, 

-cţ
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20 Februarii,: D. 16n Ghica declaracă alegerile mandata- 
vilorii de la::camera, disolvată: se ; fâcusse. prin midldce 

ilegali; dâră cum s'aii făcut 6re .nouele alegeur ? . 
i. „Acâsta: nu mar::pâte'. fi unii secretii pentru niment.. 

Dossariele allegerilorit depuse în Constituantă şi în Ca- 
mera, de la 1868, ne o spuni îndestulii. Şi, spre a cita 

unit singurii exemplu, voiii întreba ce a descoperiti an- 

queta, de la Mehedinţi, care. nu-pâte fi pusă, la. îndoclă, 
căci ea era făcută .de Gmeni ce avâii uni interessii în 

vegimulii de :care. vorbimii ? .. i 
'„Omenii de: la .11' “Februarit mai i sciuti “să fe nic 

chiar revoluționari, căci atunci 'arii -fi avutii curagiulii. a 
se pune chiar din dioa, de 11 Februariii mal ;presusii de 
legi. Caut in astă frământare uă. ideă,: şi nu găsesci de 
câti uă inconsecinţă.. Dâcă, acesti. 6meni aii'credutii, că 
trebue a, se servi cu legile Statutului, apoi. atunci ar fi 

trebuitii să. respecte statutulii şi instituţiunile emanate 
dintrinsulii.. . La din contra, trebuia, să aibă :curagiulă a 

se pune; din dioa. Wântâii , „în lături de statuţii. | Dâră 

nu:era datii capacităţilorii. de la, putere a.face. acesta ; 
şi de aceea, aii adjunsii. la ui monstruositate ce.nu are 

nume în'istoria popârelorii. Ei. ati. păşitii în, lucrare cu 
uă cameră ! eşită. din - acellii oribile statutii fâră a con- 
voca, şi.senatulii; şi când a, trebuitii'să'şi dea, cuvântulit 
pentru acesta, n'a negatii dreptulii senatului d'a controla 

lucrările adunări, ci s'a servitit de pretexte cari nu sunt | 

de natură u 'rădica prestigiulii. unet: autorităţi, ce se res- 
pecță. Nu era mai demni a sfâşia statutulii 2... 

„Venimii la messagiulii prin care s'a deschisii camera 

de la 28 Aprilie, Incriminările şi defăimările . din mes- 

sagiit : sunt . datorit. a le, examina ; ;.căel autorii lori ai 

uitatit că este uă datoriă sacră „pentru . cell ce. accus 

să. justifice accusările: spre. a nu. se, pune; în. posiţiune de 
calomniatorii d. 
"Ceea ce-se pote gice în: chestia. unirit este că călea-
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rea de la: palatit, la, începutit: a: provocatii simţi- . 
meântulii desunirii, : tradusă în: faptii:- prin 'revolta. de' la 
'Jassy, unde: s'a, vărsatii: atâta, sânge spre: a se. manifesta, 
negreşitii :. încrederea : în! Gmenil de la IL: Pebruariă şi 
adhesiunea, la actulii lori, îi i 

  

| “Mai întâită. vomit “întreba: "ce ai u făcut pentru min: 
ținerea posițiunii politice în” 'care ati găsitii: ţerra menit 
de la 11 Februariii ? Ce resultate: Sâ dobânditii” în urmă 
unor “combinări atâtit”. de pucin socotite) ca, aceea a 
înarmării şi a recuisiţiunilori? + 

Ii 

„Ei nu credii: “CĂ, scopulii. înarmării s st f pututii fa 
tulii de câtă acella „de a se face .uă, demonstraţiune ; dâră 
-uă demonstraţiune,. pentru care Sa făcutii atâta frăimân- 
tare şi sa; risipitit atâtea, sume, nu. se putea, face: „mai 

cu demnitate cu. singura, armată de care dispunea, atunci 
țerra? Cată, să: mulţămimit. evenementelorii de din afară; 
căci dâca Puterile, ; garanţi: nu se: găsea preocupate de 
ceea ce se; „potiecez,, în centrulii „Europei, neaptratii că 
14 Fevyruariiă: putea șă attragă':celle: mat mari calami- 
tăţi assupra Aerrei;, „putea să devină chiar; mormentulă 
„autonomiei şi: naţionalităţi nOstre. cin, ii 

„Cum se pote califica darea de sâmă'ce se face prin 
messagiii , despre cestiunea monastiriloriă: dise- închinate, 

care de faptii se află resolvată numai dupe iniţiativa, gu- 
“vernului 'de la :1869—63?! De: atunci - “averile . acestori 
'monastiri facii 'parte' în domenele Statului ; işi, fără 11 
“Februariii, acestă cestiune era până! astădi:ş şi!  diplomati- 
“cesce regulată, de“ vreme “cette puterile - garanţi adhe- 

_rasseră la, midloculii admisii de guvernii pentru! a se face 
numai unii adjutorit locurilor. sânte. A spune prin mes- 

sagiii că administraţiunea de la 11 Februariii grăbesce 
negociările. într'acesta,' este :a arrăta pucinit respectii câtre 
“aceia către 'cari.se adiressa: messagiulii. ' Cine"nu scie:că 
menit 'ce. foimati“ guvernulii de :]a 11. Februarii nu craiţ
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în :relaţiune. cu vre-uă putere, actulii din Care eşisse a- 
cell guvernii nefiindii recunoscuti ? : 

„Motivele pentru cari s'a: făcută îmmpromatulă de 150 
miliâne. lei: pentru adjutorulii locurilorii sânte,. “imputatii 
atâtii de multii guvernului trecut, şi: chipulit cum a fosti 
contractații , € cată să fie forte bine cunnoscuțe şi appro-- 
bate de administrăţiunea de la, 1866, de vr eme ce ministrul 
ce a facuti acesti. împrumutit a ocupat: (D.. Strat) un 
loci în guvernul după 11 Yehe, ! Acâsta, | mă „dispensă 
de a cerceta, legea, împrumutului, şi modulii executării e 

„»Messagiulii care aruiică tât solele” assupra guver- 
nului! trecutii assigură;: 'că funcţionarii fostului regimii, 
şi “din” cari uă- mare! parte: totii: mai 'occupă ş şi astădi 
“postarile: lori i,: lesasse înteressele : “şi “drepturile particule 
'rilorii;- că: 'corruperea “era! generale ! 'Si' întruni gradă 
'Spăimăntătorii. In facia 'unci  assemene: stări de lucru, 
“cum: unii guvernii! capabile: şi inteligente. nepărtinitorii 
'şi leale; n'a putută 'da judicăţir de: câtii' pe iuni Singurii 
funicţionarit ? Cari''sunt! 'acelle îngrozitâre: : abusuri 2-De 

| către cine-ă nume Sunt 'commise? Și pentru ce guvernylii 
iDătrioticii :din n6ptea; de 11 Februariii,” n'a, putut lim- 
pedi şi denuncia a nume: assemeni: fapte cari attingi 
moralitatea Publică ? nt atit Pe 
Și 6re - appreţiările + unorii Gmeni, avendii unii inte- 

ressii: vitale, a'şi scusa, uă faptă, ca aceea de la 11 Fe- 
;bruariii, sunt. “elle. sentinge: înaintea cărora ori-cine tre- 
! bue a se;inclina ?; T6te aceste denunciări. de delapidări 
de abusuri. ş.e.l, :pe „câtă. vreme: justiţia, nu se va pro- 
„nuncia asupră- Ie, nu potii av6, de: câţii carateruli UNOr 
„dofăimări: şi i calomnie., i ea tat 

    
a Pia messagiiă se: face. E declarare. insernatăi: că 

; budgetele aii fost reduse, . - Numerulii ministerielorii fiindi. 
: redusii la cinci. încă de la 1864,—. lucrările publice tre-
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cândi la Ministeriulit, de interne , şi justiţia, Ja, Culte şi 
Iustrucţiune publică, —gguvernulii, de „a, II Februariii lea 

torii de la 11 Pena, Orearea. a douz;: ministerie a oc- 
casionatii. firesce, crearea, may: multorii. „posturi, Și prin 
urmare . crescerea ciffreă, “ cheltuelelorti. Şi, pentru care 
sfărşitii se crea, unii, ministeriăt allă Liucrărilori i publiec?, 

pentru a se suspenda, executarea, lucrărilor, începute sub 
regimulii trecutii ?. Pentru ce, se. crea unii „inisteriti de 
Justiţiă, . cândii : “chiar, din autorii lut, 11 “Februariii de 
claraii, cu drepti cuvânt, în: camerele trecute; că: “mi- 
visteriulii de Justiţiă, n'are cuventii de. a mal fi de când 
cea mai, mare parte din, attributele selle. ai trecuti, la 
Curtea de Cassaţiune ? Şi în “adevării, în urmă, nouei or=: 
ganisaţiuni | judiciare A care. a 'rădicatii “tutela biibunale» 
lorii de la acestii ministeriii, la ce “mal. pâte, Șe vi „ună 
ministeriii allii Justiţiei aparte ? i N 

„Inchisorile S6 arrâttă 'prin messagiti iati Sali. “găsită | 

la IRI Februariti într” uă stare de jale: 'Gmenă, îmehişă: şi 

mecercotaţi « cu inele; 3 “Gmeni. Lipsifi de, Liber tate făra sci 

de sunt vinovați. “Deca, asta, ar fi, “iost! “toemat aşa, „Aapol 
cari sunt agenţii ,, directaniente' “responsabilă int acestă, 

daţi judecăţi!“ pentru. că alt lipsiti. la datoriele' Jorit? 

Ceea, « ce cunoseil : “în astă privinţă este, . că „dupe 11: Fe- 

bruariii, sa populatii “temniţele cu 6meni fâră cea, “inaă 

mică formă, judiciară, fâră, mandatii şi “fâră consimnţimen- 

tulă: celloriă, De, “cari, „legea 1. a istniut spre acesții - 

Sfert. De A ai 
| „Messagiulii aininicsce tâte jipsurile: ce există, în 01 

'ganisarea. “justiţiei, dă asigurări "că “se vă: pune: căpătii 

nestabilităţii în magistratură, şi promite că va, înceta, 

spiritul acella care cerea a face din justifiă ună înstrat- 

„mentă. politică, -Monitârele ne arrctă îndestulii că, în gura 

-unora , stabilitatea... insemnâză, pteschimbarea,, "perpetuă. 

Cât pentru anu mal» "fi bănuită justiția :că: deyine unii 

 



58 

. instruirea politicii, este de regretati că messagiulin'a 
citati. anume! casurile de acâstă natură de sub guver- 

nulă trecuti ; în' câtii privesce guvernulii de.la 11 Fe- 

bruariii, ei nu' voii: cita, de câtii destituirea de la Martiti 

a primului procurore, de la Curtea, de Cassaţiune, întruă 

epocă cândit. prima, grijă a 'Gmenilorii dela 11 Februarii 

"era să se 'potă,. scăpa de fostii ministrii prin darea lori 

în judecată. 1. 
">: „Messagiulii, Yorbindit despre 'situaţiunea Bnarciară a 

ţârrel, sei mal pine, despre activulit şi „passivulii tesau” 

rului publici, se 'rostesce' ast-feliii : zi glioa cândii gu- 

vernulii actuala, a luată câr ma Statului, sa rădicată vi- 

iulăă ce. acoperea prăpaștia ' în care cramă ameninjafi a 

cădea; arrâtă apol” activulii şi passivulii, Statului, şi în 

âne spune că la 11 Februariti: 1866 a , constatatii ună 

deficită de” 55, 76], 841 let. a 

„Ca să. fimii drepţi ş şi Tali, “trebue să secunâscemii că 

Său de care se, vorbesce în „messagiii Sa rădicati 

“ Ancă. din luna, luf. Decembre- 1865, cu oceasiunea, presin- 

„târit de către. ministrulti Financeloriă .1a, cameră a bud- 

getului. pe amnulii 1866 ;. ră, mai. cu semă la presentâ- 

“rea, în: luna, lui Januariit 1866 a “proiectului de lege 

„pentru împrumutulii de 40 îmilisne lei, menitii a acco- 

„peri. tote datoriele tr ecutului. “Atunci s'a depusă pe biu-. 

„roulii camerei situaţiunea. nâstră financiariă , şi sa de- 

„monstratii că singurulti midlocii pentru a desface aceste 

"datori! nu: este altulii de câtii contractarea în străină 

tate a.unui împrumuti care să se „Jiquideze prin anuităţi. 

pi „Este. cunnoscutii, că acesti imprumut sa „votatii de 

    
a | . La. caro se adaogă şi lovirea inatmovibilitățit 1. “Curți de Jus- 

ÎN : tiție, prin destituirea: mai inultor membrii ce! icorusseră, con- 
forra: Iegii,: constaiarea anilor do'serviciă, ..
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corpurile; legiuităie şi că “guvernulii' era în “ajunulit - de 
ali effectua, cândi e 3 venitii evenimentele de i aL Fe: 

ă brat. - m at cae cui :, 
| D'arii fi mai “avutit pucină: răbdare, şi ară: a snaj: a 
mânatit: călcarea de la palatii, se găscaii mprunyutulti cf- 
fectuatii. Tesaurulii: publici ar fi eşitii din- greutăţile în 
care se află i “ (&ria, ar fi profitat” de: vărsarea, în citcu: 
laţiune' a 40. miliGne Je), şi creditul Statului; Sar fi re 
ardicatit cu: "desăvârşire; “Asta este” cu. atâti ma multă 

| de regretati, cu: cat! capacităţile de “la: 11 Febriariti 
n'aii pututii „găsi altii midlocii mat nemeritii spre! a S0l- 
da datoriele : trecutului de: câtii împrumutulii Opperi- 
hein cu 18 la sută ; şi pe "ling să: Amprumutii, a mat 
impovăratii şi dicta, i în 'crisa; în care ne! pitt, cu 
mal multe imposito! şi ' concesiuni ruinătâre. i 

„Acestii deficită de'40 'milliâne: 6ră! nu de 55, 761; S41 
ler, dupe cum, se arrettă în „messagiii, că nu trebuea 

tutunilut; — “tiibunurile” fina” uă artă. în: maizasiele 
Statului « care, "desfăcându-se dilnicti, rostituia cu prisosti 

în cassa Statului banii: acellorii: bonuri; ;— "acesti: defi- 
“citit de '40 milli6ne! 1, qică, 'se eproşeză "de 'către au- 
torii lut 11 Februariii totii guvernului trecuti. Să 'cer- 
cetăm însă şi să vedemii pent la ce punetii și acestă 
“asserţiune” eşte adevărată, gi “dâca chiar” dintre” 'autorit 
călcării de la „balatii “Toti: ministri în intervalulii de 7 
anni de domniă, a lui" Vodă: Cuza, nu a şi dinşii partea 
lori de vespundere în astii “deficitii, * i 

„Câtti pentru: trecerea: în Diidfzetiti + veniturilor a uior 
cifre alusorie şi nejustificate, de şi budgetul, anului :1865 
nu a fost întocmitii de “mine; eii însă mă cregii 'dâtorii 
a întrebă la: rândul“ “micii pe! guveinul' actuale, cari sunt 
“veniturile veall alle azinului: 1866? 'căci': 'budgetulii : ge . 
nerale all Statului” pe annulii 1866 ni 'sa dati publi- 

PTT OI Cara ie ab UDAT ovul pr ui
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cităţii, şi: Camera de la, 1869; a făcut uă situaţiune finan- 

țială” care stigmatisâsă, pe Salvatoni.. 

„Acâsta fiindii dissit în trecătii, sti cereetim cu tătă 

soriositatea,, originea deficitului de 40 miline lei. 

“„Plecândii de la annulit 1859, găsescit în- rapportulii 

de la 23 Maiii 1860 alli ministrului de Finance de atunci 

câtre Domni, .xapportiă. relativii la închiăiarea comptu- 

rilorii (ărrei-Românesci. pe, annulit 1859 ,, şi lo, situaţiu- 

nea, financiară pe acellaşi -annii ,.. că acvilă tesaurului 

la. 1. Tanuariii . .1860 se urca 1a,. lei 8, 875, 449, cri passi- 

vulă. 1a lei 46, 452, 761; differenţă, . „deră între actirii şi 

passivii lei 37,677, 339 este datoriă publică. De vomii scade | 

din summa  passiivulut cu approsimaţiune . 20 milliâne, 

spre a. intra, în, spiritul menţionatului mal susit rapportă, 

care pretinde | că. uă, mare parte, din passivii este fictivă, 

totii ne lipsea. spre aceoperirea, datoriei vre- -uă, 17 il 

_li6ne şi jumătate..;... o: si 

e De, vomii cerceta assemene şi : 'situaţiunea fnanciăriă 

a Moldoyet,- toţii. la finele. annulut! 1859, vomii găsi În 

„expunerea de motive a,. Dudgetulut. pe. 1862, piesentatii 

adunării CĂ. datoria,. :în acea, parte a, ţârret, se urca la 

let 10,500,000 ; „totalul, dâră; ali; passivului pentru an 

„bele . Principate; “la. finitulii Ik, 1859. era. aprâpe de 28 

milliGne. tr n i 
tiu a Din acâstă, datorii, plătinău-se,  xcptelicesce pe. fie- 
care .annit „câte mă, „parte,. tesaurulii publicit sa găsitii 

„mereii, împovăratii,, cu summele ce, „se, soldaii, de vreme 

ce. soldărea lorit se făcea, cu, din veniturile . “anual alle 
„budgetului . în. detrimentulii eheltuelelorii oxdinarie, bud- 

„gotare,-. a bei i sh, 
piu Gereotândii. acuma, “osulatulii- “anilor 1860, “1561, 
;1863,. şi 1863,, „vedemii, „din: bilanţul, datoriei; Ștatulul 

_depusti:pe Biur ouliă Adunării. în sessiunea, annului 1863— 

-64,, că datoria .reale, în sarcina tesaurului ;: numal: până 

la Noembre 1863, era de 26,612,210 ley. Prin „urmare, 
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tară, a mă mai; occupa. „de cifra, datoriei ce a lăsatii şi 
exerciţiul annulut,. "1864 în; “povara. annului : :1865 ,; ot 
cine: pâte.; ved6.. Că, “pentru datoria, Statului, nu: potit fi 
accusaţi Ministrii Statutului, E N ca DI III 

„De. vomit .voi..să; ne, dăm. sema, de, caisele ce ai, aa. 
dusă acestă, stare, de lucruri, vomii fi siliţi să admitemii 
că una din celle principală. a fostii lipsa „de, budgete. Te- 
gulate într'uni, intervalii de. 4 anni., Nu. dâră că minis- 
til nu le: preșentaii ;; i dâră camerele, - fiind. occupate. de 
lupte politice, NU; Se; „Oceupaii de, “budgete. ; tu 
:„De:la annulii: 1$60.. -p6nă. la, «1865; nu. ; cunnoscii. să 

se % votati unit budgetii. de, cameră, „acella: all annu- 
lui 1860 pentru (6orarRomândsei a „fostă, Votatii abia pe 
la Septembre,. ii n a cos ni i E, 

„Pe annuli 1861;: nu Sai votată Vudgete; Sati ser 
vitia cu acella, ali. anniilut, 1860. Pe: annulii.:1862,: gă- 
sescii presentate camerelor, de : ministrii ambelorii țărre, 

budgete separate, :cari' assemenea nu. S'aii. votati, Şi de 

şi unirea a 'fostit. proclamată; la. Januariiă acellii anni, şi 
sessiunca adunărilorii întrunite a, fostii prelungită până 
la Iuniii,, deră. nică unii budgetii nu- s'a. votatii ;;s'a dati 
numai latitudine. guvernului -a urma; totii dupe. budgetul 
annului 1860, şi: dupe creditele, „supplementarie. şi extra- 
ordinarie ce SX, ail.: „deschis „diferitele, ministerie; dupe 
trebuiaţă, a a ie fiert tza ia 

„Nu cregit. Ansă de prisostă,. în. cestiunea. de faciă 
nota aci ciffrele. înfăcişate pentru, Principatele șeparate Ă 
annulii 1862.; Acella “alte „ţerrei-Românesci se închiăia,:la, 
cheltuele; şi venituii cu. ciffra ; de, lei 88,362,917; veni- 

„“turile. însă. se, complectati : cu; vre- -uă 19: milliâne prove- 
'nite: din - remăşiţe';: ;:(din care. mare, parte nu erai. încă 
împlinite: la :1866). din: reservele «de la ;ministerulii: Cul- 

“telorii; din împrumutul de; 4 milliâne, şi din .alte summe 
extraordinarie, cari nai mai: pututii: Bgura în „budgetele 
'annilorii: următori... ! 

titi ra SP iza sai n ii: în tirg 
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“ „Budgetulii Moldovei: totii “pe: 1862 se urca la chel- 
tucle: lă ciffra de 51,010,307 lei; eră la venitit la summa 
de 46,342,436 Lei, Jisândii ast-feliit unii deficitii de lei 
4,668,307 , deoscbitii uă datoriă către' fostii proprietari 
a țiganilorit emancipaţi, capitalii şi dobândă vre ui 81, 
milione, uă datorie, flotantă de -vre ui 5 smillione, ş Și Te- 
măşite assemene vre uă 5 milliâne. 
A: duoa, câusă, a. acestei desordine financiare este în- 

scmnatele remăşițe dupe la. contribuabili, d6ră mai cu 
s6mă dupe la, cassieri şi perceptori; în urma applicăril 
nucului sistemii: de conpiabilitate şi de: -[orcepţiuni, Te- 
inăşiţe' cari nu 'credii a cxagera,! "de le voiii însemna aci 
în ciffra de peste 40 milliâne. - a 

„Uă altă causă, din care a provenită datoiiele de: aS- 
tădi alle Statuluf, a: fostii: împucinarea, Şi Supprimarea 
unoră dintre - veniturile. înscrise - în: Dudgzctulii annului 
„1860, s şi cari în annil. 1861, 62,63 Şi 64 -n'aii mal exis- 
tatii. Ast-feliti sunt : reservele Cultelorit şi altorii casse 
ipublice, productulii întregii: all dreptului « de e exportă și 
alte venituri. : ai 

'„De vomii adauge: pe IGngă acestea, “Sporirea, succes- 
sivă,: a cheltuelelor provocate de nuoele creaţiuni, curtea 
dei; Cassaţiune, curtea: de Compturi, corpurile legislative, 

“precum 'şi însemnătele“adause făcute :mai la tote 'ser- 
viciele publice, ne vomit explica, şi maă bine causele cari 
:ai produssit deficitulii : în. cestiune. “Ast-feliii vedemii Că 
“serviciulii” pensiunilori, ce: la; annulii 1859 se” urca apro- 
-ximativii :1a: ciffra, :de'5- inilliârie '10Y pentru: ambele Prin- 
-cipate; astăgi s'a: întreit ; “Jefile” Şi diurnele sati sporită 
“dela 1860 'penă; 1a:1866,/'cu : adausele şi creaţiunile celle 
“nuoe':. 'cellă pucină: cu. vre:uă 15 millidne ; la, lucrările 
-publice s'â 'adausti Vre-uă ;7: milliâne ,:la, armată vre-uă 
“20 milli6ne ; şi:în. 'Sfirşitii maj tâte. service Publice a ai 

„“crescutii în aceeaşi: ;proporţiune;) : îi. iii i 
1) Adaogă concessiunelo Strusber și 

& şi Offenheim, și împrumutul . Oppenbeiz, şi rissipa de bani din partea zu P
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nEttă, dâră cum se, explică, deficitulii. „Ce. apessă,: aSSu-, 

pra tesaurului publici. . „Dâca, „acuma, „pe lingă . “aceste 
cause evidenţi ce enumeraili, vori mal fi şi, alte. oculte, 
dilapidăuă şi sustrageri de. summe, sub ditiorite- pretexte, 
cară se vor fi: făcutii în timpulii ; de şepte anni de domnie 
alui Vodă-Cuza,. ş şi cari.vori fi contribuită assemenea, 
la crescerea,. nevoielorii financiare în care .ne. aflămii, cit 
unulii nu voiit lua: assupră-mmi să. affirmmti, nic "că. ail.e- 
xistatii assemeny dilapidănt,. nică că. nu ai. existatii. E de 
datoria, Gmenilorit de la. aL 1 Pebruariă, « cari aă; avut trăi | 

multii de dorită, cât, cine . mu „scie. că. “aci € e rană, “care 
“ne râde pe noi. de timpi immemoriali ? Zeneca a 

„Nu credit, de prişosii, “în cestiunea, deficitiului ce. ne 
occupă, a, cita, aci cuvintele rostite. În cameră, de, „către 
diferiţi ministrit. de, Finance, de câte. oră e veneait să 

„c&ră credite pentru, serviciul dobeiidilori, i la mpruniutu- 
ile ce se simțiaii nevoiţi a, contracta, i 

„La, 1861. Maiti, -d., Dimitrie Ghica, sinistru d Fi- 
nance de atunci, cu occasiunea cereriy la, „cameră. d unul, 
împrumutii de 4. milline „lei; între, altele dicea.; „vă 709 
d-loră, a lua. îndată, în desbatere, proiectuliă. de. lege. pen 

tru astii împrumută, căcă. na; „suni la, “îndoială. că şi. diiră 

sunteji încredințaţi ;. - că cu. starea în, care se „află astăii 

vistieria , guvernul : este. cu, totală, în, „impossibilitata, de, a 

conduce. lucrările Statului; şi maj la vale, adiogând, dica 

ncă funejionariă ; sunt meplătiți, soldaţii, maă,, îndestulare, . 

bolnavilor, în: spitale: le.  lipsescăă, hrana, şi, altele qsseneni 

imperidse trebuinje.:i. bu cratita i 
„Preşedintele consiliulur, reposatult” Barbi: Catargi, 

spre a întări, cuvintele colegului sii 'de la Finance, ŞI 
a combate Gre-c Cark,, intevâpintri, făcute, „de: unit deputați, 
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se exprima, £ ast-feliti : guvernul “este falită- de la 1 Ia- 

nuariii ; : "când vi sa: "arătată că "cassierulă înapoia nano 

datele din lipsă. de bani, pentru. că în casă se aflaii nu- 

mai d mii lei, , şi trebuia să se! "respunlă îndată peste 2 

millidrie ; când 'vi sa arătatii 'că ă soldaţii” şi “bolnavii morii 

de fâme, se pâle găsi unii deputatii care să vină a nu 

spune că nu este uă „cestiune ser i6să, că nu e: primejdiă ? 

Deră ce cestiune “pâte fi: mai 'seridsă de câtă uă cestiune 

de' ondre şi vidţă? De 'ondre,  fiindăi că. Statul este în fa- 

„ată de vidță, fiindă că Gmenii morii “de făme! - 

La 1862 Februarii, acellaşi bărbatii de Stati, re- 

posatuliă Barbu Catargiu, pteşedintele: Consiliulut, “spre 

a susţine“ legea” pentru unii creditii de 400 mil lei ce 

cerea, - spre plata, dobângiloriă” la datoria, “flotante, gicea 

„acesţiă: împrumută “este - că Statalit se află. în acea posi- 

fiune nenorocită. de :a cădea sub : “acea. împovărătăre + vorbă 

de falită şi “nai la: vale: că - chiar în” 'casulii când te 

saurul “ nostiu ar ave creanje macltii mai mari de cât da- 

torii, - 'totă î'se pote, applica” acesti cuzântă, dtca nu păle 

ospunde icele 'naă: neapărate chiliueli gilnice; şi ; scifă D-lor 

ce, sunt aceste. cheltuele' lilnice? | e hrana soldaților “în ca- 

sarme, ' sunt: medicamentele bolnavilor în "spitale, e între 

-nerea;' "copiilor: în: scdle.ii- pi Do pt 
La 1863: Ianuariă, :D; Tell ministrul Ciiltelorii de 

âtunci, "venind: în- cameră să susţină, în" lipsa ministru- 
lui 'de Finance ce se afla bolnavii, leg ea, pentru: unii cre- 
ditii de' 600 "mii" “lei, petru serviciulăi: de dobendă” la 
datoria! flotantă, - s'a exprimati”. ast-feliii : »D-lor, tă este 
cainoscută lă toţi statea! tesaui” ului publici, acestă strîmterată 
stare a causat multe “suferințe ; : sunteni. la începutulă an- 

nului” şi încă nu: dr “fnicepulii a strânge veniturile, „aşa în 

câtă soldații suffere de celle d'ânteiii necesităţi, înter- 

natele” "sufere, “fa uncfionarii, “publică sufere. Puteţi deră lesne 

în fellege, pentru ce ceremi: urgenţa ăcestui icredită,“ 

„La 1863' Noembre, d. Stege, ministru de finante de
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“atunci, ca: să susţină “cei: 'crea (pentru unii 'creditii de“1 
milioniă; tot: pentru ' serviciul: de dobânde' 1a datoria flo 
tantă, şi să combată amânarea” 'cercâtărir! proiectului :de - 
lege propusă, de: unii: deputatii, dicea : “"D-vâstră aveţi 
vreme, că na am 'vreme;: na: voii sta! nici: ună minut: la 
ministeriă cu 'prejiuliă. de' a “Dede j ; :pe fi îeicare mninută, mec 
nindă creditorii - Statului” cerend: a: li :se plăti. polijele lor; 
nu zoiă nai sta cu “prefulăă de a: roşi: pe e care: “ninută 
“înaintea! acelloriă creditori. a, ci ia dicta 
an mesâgiulii D. IL. “Ghica, se mal gieo căi căusele ce:aii 

addusii datoria, “flotante - la: 'ciftra.. ds: 24 de „milli6rie lei, 
este ' neminţinierea, ditferitelorii guverne! ce siaii! succe- 
datii de la, 1862 încoaj în condiţiunile: legilorii: prin cari 
li se accorda, creditele“ pentru serviciele 'dobândelorii::la 
datoria: flotantă; ; “sii dn "privinţa : “guvernului: trecutii, se 
"mal adauge! că, “ela fi: -desnaturatii” spiritul legi! spre” 
a put€ emite mai: multe: bonurt' de tesaurii, de câtit cra 

. e e De iar autorisatii de - legea împrumutului îi ii e 

„Dupe mine, nemănţinerea ditferitelorii guveine'în li: 

mitele - legilorii * “prin” care lise 'accorda credite” pentru 
serviciulit: dobândelorii la datoria 'flotântă ; 'nu “pâte'“fi 
considerată * de: câfii câ; eftectulii nevoelorii! şi: greutăţi: 
lor în care Sail aflați acele guverne , „eră met. cum că - 
causă, i i: ' oa] tate tu [i 

 „Acel6şi nevoie şi “geătăţy; “eegii căi uinieză: să fi 'si- 
liti atâti pe di'rinistru de: Finance! dela; 1866, cândii se 
afla occupândii ; aceeaşi posiţiune:: :în: Moldova la! 1861; 
câti şi pe reposatulii Panu; ca preşedinte“ ali! consilii 
lui tot în acea! epocă; a contracta; îmipitimuturi! în: con 

” diţiuni fârte oner6se pentru Statii; şi acesta întruă stare . 
de lucruri, mai, pucinii. dificile de cata , aceea, în, sarega 
„eăsiti guveriulii; la 1865. ...... 

„Și de-vomil 'vr6. să, admit, cunoscinţă i de: “condițiu- 
nic anume: cu -care aceste împrumutuni - vaii. efectuatii, 

vomi ved6 că unit împrumută în:ciffra: de lef'2,645 ;000 
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contractatii în -anulii, 1860, neputându-se plăti la sca- 

denţă  ministril de mai sus,-la Marti 1861, făcură ui 

convenţiune cu: banchierii ca, să prelungscă plata la 

Mai, şi le accordară 10 la sută dobândă şi un escompt 

11]. pentru. termenul :prelungitii. Imprumutulii nepu- 

tendu-se desface. nici la:luna lui Maiii, se prelungesce 

până la August, dobânda se fixeză Grăşi 10jo, 6ră es 

comptulii se sporesce de la 14], la 5. In sferşitii guver- 

nulă se vede nevoiti la uniti 1861 a face uă nuci 

convenţiune. pentru unii împrumutii.. de 2 milli6ne lei, 

cu termenii de.15 lune şi cu condiţiune ca, dobindă, ca 10% 

să se plătesch la sfârşitul fie-căria luni, să se rețină de câtre: 

banchieri din ast împrumut lei 7 sute mi! ce aveait a priimi 

din: împrumutulii de mal înainte, împreună: cu procen- 

tele ;de.;150,,,.. să se ,priimâscă în: locii de numerarii, 

600 mir:lei,. capete;şi dobândă, în bonurk de Ţigani, cu 
_ totulti-desprețuite — căci elle se scomptaii cu jumătate 

preţulii — şi în contra, legii. care prescria, modulti. des- 
facerit acestor bonurt, 
1r:„Ceea ce însă nu se cade a trece sub tăcere, este că 
tâte :aceste împrumuturi s'ait făcutii;.cu simple închiări 

alle: Consiliulut ; de - ministrii, [fără nick, uă.. autorisaţiune 
legislativă.) se ia to ti sr i ai 
_uVoiii vorbi în trâcătii şi de dioa de 3 August 1865, a- 

tâtii de multi; împutată,. guvernului. trecuti. , Celle pe- 
trecute :-în , acea, di. sati justificată prin călcarea, de la 

palații:/ 3 „Augustii: a.fostii uă cercare ;  atuincl armata 
"9-a făcut; datoria ;. 11 Februariă afost isbânda,. Deca 
guvernulii şi armața, sevârgescii uă crimă când năibuşescii 
dr . : pia a eta 

1 

Dati iri : 

pt at PI o 

i) Urmează aci legca' monopolului ttitunulai, pe care D. I. Ghica 0 goa monopolului țutunulai, pe care D. 1. Ghica o 
,;califică de cursă ; dar esperiinşa a dovedit că este uă sorginte 

sigură de venitii, -şi pe 'care' guvernele viitâre o vor adopta, de 
ăi novoo. Asomonea,;' concesivnea Bancei ș'a drumului: ferat, Sal- 

i. Yatorii le .aă menţinut, dna eoncessiuni cu mult mai ruinătăre, 

   
ț 
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rescdla: dupe uliţe; apoi cum se :va, califica purtarea; gu- 
vermului de la 11 Februariit în evenimentele de la Iassy ? 

- Ne: mai remâne: a vorbi de tabăra de la- „Argesii, + i 
De 3 Aprilie, sati luptă fratucidă de la Iaşi. | 

„ Despre plebiscitulii. de la Aprilie.:1866.. Dia - E 
„Despre revolta, grănicerilor, +, CE RR 
Despre ingerinţa în alegerile Constitizaniet, - 

„Despre arestarea arbitrară a. Col: Solomon. at 
Fiind că desvoltarea acestor cestiuni av da acestul 0- 

pusculii o prea mare întindere, ne mărginim. a, trimite 
pe lectorii la, - Zrompetta Carpaţilor... unde. tâte .acelle 
cestiuni s'ait: tratat pe larg şi cu:mai multă, sinceritate 
de cât în organele Februaristilor, cu 

Astfel, despre tabăra: de la Argeşii,, care a " provocat 
acelle vestite rechisiţiună, cari ai fost pentru. locuitori 
uă curată spoliare, s'a dovedit, în şedinţa, Camerei de 
la 2 Martie 1870, că acea tabără, făcută, în: eventuali- 
tatea trecerei - Dunării de: către Turci, nu era unii punti 
strategici; căci în cad, de nereusit, i— îceea: ce star fi 
putut întâmpla, - — soldatulit: n'avea : adăpostit : unde Să se 

vetragă, acelii punti nefiind pe. aa cea, mare, cum, este 
Târgoviştea , unde strebuniy. „nostri, după repurtarea .il- 
lustrelor victorii, veneait .a se adăposti. fiind „Târgoviste 
aprâpe de capital; apol “drumuli de ferit . “fiind. pe axa 
cea mare, reservele militare sar fi concentrat acolo mai 
cu înlesnire, având din distancă în distancă materialu- 
rile necessarit, SI 

Pentru 3; Aprilie; veq Tromptita de 1 19: ţi a A- 

prilie 1866. .. ..-.. 4 
Despre plebiscitii vom. observa că.  Salvatorii n! ai, cu- 

tezat a esclude pe. D. Cog gălnicenu din Constituantă „pen- 
tru că s'a serviti cu : plebiscitul pentru sancţionarea Te- 
formelor cellor mari. de la: 2 Mai;. căci. Gen. „Tell le a 
respuns că, de vor attaca plebiscitul. de la, Mal. 1864, .D-sa 
va attaca plebiscitul de la Aprilie 1866; “Februaristi! S'aii 

. 7
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pus atunci pe terămul immoralităţii, ca să justifice es- 
cluderea D. ' Cogălnicânu din Constituantă. 

Despre revolta, grănicerilor, . vedi Trompelta de la 27 
Mai şi 21 lunii 1866. 

Despre ingerința -în alegerile Constituantei, vedi Zrom- 
petta de la 27 Aprilie, 3,- 6,:10 şi 24 Mat, 17 şi 21 
unii 1866.  : 

Despre arestarea Col, Solomon: vedi Zrompelta de la 
24 Maiit, 

“In fine, recomanditma lectorilor 'în Pressa de la 13 
Martie 1869, justificarea DD. Bălăcânu şi D. Sturza la 
accusarea DD. Rosetti şi Brătianu, cari insinuiaii în or- 
ganulu lor că D. Ion Ghica ar fi lucrat pentru domnie, 
dupe 11 Februarii, prin agenţii ţărrei de la Paris şi 
din Constantinopole. 

Trompetta în No. de la 31 Maiit 1866 anunţa lecto- 

rilor scă plecarea din ţerră a D. Ion Ghica, în missiune 
straordinară, : observând „că simte ţ6ra, trebuința a se 
afla, în (6rrăi D. Ion Ghica în momentele acelea, 

Iar la 3 Iuniă, D. Ion Ghica, şi părăsia țerra, ducân: 
du-se la; Constantinopole. pentru recunâşterea Iu Carol 
I ca Domnii ali: Românilor. 
„In capitolul viitorii vom vedea : esultatala missiunii 

"selle straorăinare. 

„ Pirmanulă, de vecunoscere ali hi Curol 1. 
In intervalulă de duo luni apprâpe, dela 11 Mai 

până la”11 ulii 1866, D. Ion Ghica lucrâsă, la Con- 
stantinopole' pentru vecunâşterea - de către Pârtă a lui 
Carol I; resultatul este firmanul Sultanului Abdul Aziz, prin care numesce - pe Carol'de Domnitor ali Româ- 
nilor, ca cum plebiscitulii de la Aprilie 1866, confirmatii 
de Constituantă, n'ar fi însemnatii nimic.
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Analisa acestui actii politicii a; făcut-o 'autorulii. bi- 
langului anului 11 Febr. 1866 până la 11 Febr.. 1867 , pu- 
blicat în Zrompetta de la 26 Febr, 9 şi 12 Martie 1867. 

Coppiemi: . 

„Acestit documentii: sc află de mult în. mâna most, şi 
ami fi pututii să-lii publicăm multii may: "nainte de Ga- 

“zeta Azigsbourg Şi Independenţa Belgică, dâră limbagiulii 
Porţei ni sa Dtirutii atât de semeţii şi atâti de .umi- 
litorit pentru noi, Gre-cari disposițiunt „ale - firmanului 
suntii aşa de contrarie constituţiunii şi drepturilorii Ro- 
măniei, caracterulii generale ali acestui documențit con- : 
trastă într'atâta cu situaţiunea demni ce Vodă-Cuza sci- 
usse să creeze Romăniel în faciă cu Sublima, Pârtă, în 

câtit nof-nu amii pututit să credemii: de câtii forte târ- 
Qi în autenticitatea, serisorilorii şi firmanului Sultanului - 
pre care îllii reproducemiă aci. Astădi înduoâla „nu mai 
este de locii permisă, cândii. duoă diare dintre cele mai 
acreditate în Europa aii deschisii ' col6nele lorii -acestut - 
documentii, şi cândii: însu-și Aonitorulă Ti iiversale, Orga- - 

nulii officiale alii Francică :şi ali. Imperatului : Praneesi- 
lorii, a adeveritii existenţa lut dându-i publicitate. »-:;: 

Etă dâră resultătulă brilantii ali negociațiuniloră « ce 

d-nii Ion Ghica, Dimitrie Şturza, etc. alt urmăritit unul 
dupe altulii la Constantinopole.. ::: * a 

Vom vorbi altă-dată: de cunsecuenţele “deplorabilt ce . 

acestii firmanii urmeză 'să tragă mai târdiit pentru (6ră. 

In bilanţulii - nostru ' sinopticii,.de Tururi numaY Cunos- - 

cute şi positive, nu putemii să ne întindemi: şi la con- - 

jecture. Să ne mărginimii de :astă-dată a examina dispo- 

sițiunile principali 'alc. firmanului: Sultanului. - : 

- Asticolele '1,.'6 şi 9 suntii de ordinii gonerale: „ele: nu 

- modifică întru nimica, 'situaţiunea care. ne 2 fostii: făcută 

prin vechiele nstre 'tractate. : 1 : 

Articululit 2,-relativi la cifra - armatei; : ne urmilesce 

cumplitii, „Tu te îngageză,. dice Sultanulă ri 

fi
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-:Romănici,;.a nu. trece; sub, nici. uni pretestă și fără uă 

-„prealăvilă .înfelegere:cu 'guvernulii  mneii, preste cifra de 

ptreă -gecă mii dmeni la" care forța aimată de tutii îelulă 
„a Principatelovă-Unile va putea fi urcată.“::, 

:. “Ast-felii: Porta: ne. rădică,:—- şi în ce țermeni! — unii 

drepti pră. care 'Vodă-Cuza luase în faptii şi în drepti, 

“în applausele, şi mândrirea., țărey întregi, de la unii ca- 

_-pătii până la : altulii, şi a. tutor: Românilorit de pre ori 

“unde. se aflati -ej.: Atonitoraliă Statului de la 11 Februarii 

“încoa "I-a permisii ; intruă. di să spună în col6nele see» 

official, că: armata nu trecuse nicl-uă-dată, sub regimul 

precedente, preste cifra de 9 mil Gmeni; însă acestii 4fo- 

mitoră . a: vorbiti, . în .acea Qi celi  pucinii, precum VOr- 

-besce . totii-d'a-una ; diarulit Românulăi “caro nu minte 

nici. o.dată.. La, aceste alegări: ale diar ului oficiale noi 

oppunemii unt rapportii allit d-lui Lecca, ministruli de 

Resbellă ali: guvernului. provisoriii, publicatii în acelasi 

iAonitoră câte-va 'qille dupe 11 Februarii, rapporiii care, 

“constată, într'unii chipit nerefutabile, că Vodă-Cuza lăs- 

sasse Romăniei, smulsii: de pre tronă, uă. armată de pa- 

tru-deci mil. 6meni. şi. uă sută tunuri. : 
“5 Comparaţi acum, vol de tote: partitele şi de tâte cre- 

'dinţele,-trecutulit cu presentulii..., i 
Articolul 3 ali firmanului antoristză pre : Principele 

'Romăniei să 'bată - monetă, dâră acestă: monetă trebue să 

Dârte -unii semnă allă. guvernului Imperiale, — de bună 
'SEmă; semi-luna.: islamismului, sâii..pote ună fesă de. Su- 
nosă,i — Frum6să concuistă,. într'adevării!; Să ne addu- 

cemii aminte: că uă'lege:peatru instituţiunea monetei na- 
ionale fussesse preparată, sub regimulii „trecutii, şi mulți 

sei că acestă -monctă trebuia să fie bătută de către 

poa Cuza, 4 p aere motu, :Cu: „efigia suveranului ţărrel pre 

cestii faptti n 7 aunulut 1866, -NoI am şi 'amintitii a- 

şi chiar modelele ti a-'din 21: Noembre annulii 1866, 
3 ex. monete se .bătuseră, Avemii 0-
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nârea si “fericirea, a, “possedo' unii exemplar allă: siostai 
în temeiulti căruia: putemii' să affrimiumit că 'acâstii: mo-! 
netă este adevăratii naţionale, “adovăratii română, căci ea 
nu portă nică unit semnii nick allii fessului nict ali semi-: 
Junei, ci numai chipulii suveranuliii țere el.“ a 

Consecințele acestui articol S'aii 'vădut cu 'occasia haterei IT 
onetei Cargint: şi de: aur, cui 'effigia, Domnitorului; re-: 
producem, câto- -va pâsage” “din” Le Constitutionnel, „de la 
Matu trecut, xeprodus de 7 mpetta în: No. 820. : 

„Uă scrissâre din Constantinopole adressată Cormispon: 
denfei | Bullier ne. informdză că, graţiă intervenţiunii - of 

ficiose a unci pârii “din corpulit diplomaticii: accreditată, 

pre lingă Sultanulii, dificultatea: care s'a rădicatii între 

Portă şi principele Carol! relativii la moneta ice bătu mat: 

al-altf-cil, este pe 'calle d'a se arangia. - “Representanţii! 

principali aă puterilorii g ga vante! nevoindii ca uă cestiune! 

de detailii ca acesta să iea proporțiuni ce ar: “putea fi 

exploatate de paztita perturbatorilorii români, aii Spriji-! 

nitii cu tâtă, influența; lori demersurile făcute: “de” câtre: - 

d. Sturdza, - Agentele” Principelui” Carol la: Constantino:! 

pole, pentru ca xepresentaţiunil” "ce Sa cregutii în în dreptii 

Porta, să facă, să so producă fâră . amărăciune... 

„Demersutile lori, datosite fii mare'parte sunpatielo- 

ce d, Sturdza. SI a căstigatii, se pare că ai avutii unit” 

bunii vesultatii;. că 'suntemii în: putință a adauge la in- 

formările ce precedii; că ' sciissrea' prin care Porta a fă- 

cutit cunnoscutii la, Bucuresci obiceţiunile 'selle-n are nici 

unii caracterii! 'officiale, Acestă este -uă simplă notă : 

| marelui Vizirit ce, mu “pontă, nici numărit de 'rândii,: id 

sigilii, şi “exprimi” cu' moderaţiune câte-va “observaţiunt 

curtenitâre re elativii, 1 efigia, “principelut Caiol ce se adi 

pre nuoile monete xomâne. ' anii 

„Putemii incă: “adauge! că uvotnuli vomânii nare alte 

disposițiunt de câtii: celle! mal 'conciliante în privinţa Por- 

țel, şi că în” dificultatea "de faciă,- ca; şi în oOrk-câre! alta



10 , 

ce s'ar putea nasce, este animatit de dorința sinceră a 
da ori-ce satisfacţiune. puterii suzerâne. 
:„Dâcă moneta, naţionale pre care ca n'a încetatii a o 

cere, şi pre care promite să o. dea decă, ar avea puterea, 
se trăgea din-circulaţiune, sâit i se bătea unii semnii de 

vassalitate, toţi “Romănit ar fi simţiti întmacâsta uă așa 
umilive în câtit perturbatorii marit fi avutii nick uă o5- 
tenâlă, să provâce 6re-care desordine, alle cărei incon- 
veniente._ ar fi cu atâtii mal. mari pentru Portă şi pen- 
Uru puterile garanți de câtii circularea unei monete de 
aurii, care. cu tâte acestea .va, înlesni transacțiunile com- 
merciali, cică. este întocmal cu aceilaşi titlu ca a nâstră.* 

„„ Articolul 4 din firman tractâză despre velaţiunile nâstre 

internaţionali. Sublima Pârtă, în nesecabila sa bună-voință 
pentru Romănia, ne. accord cu uă mână ceea ceneera 
datâre, şi ne retrage. cu uă alta dreptulii da ne folosi 

de uni. antecedente pre care Vodă-Cuza, îllii luase în- 
tmunit chipă abile în 1865. Care este acestii actii gene- 

. rosti allii Porţei? „In viitorii guvernulii imperiale va con- 

sulta,. Principatele-Unite asupra, disposiţiunilorit totorii 
tractatelorii sâti convenţiunilorii. ce va negoţia cu pute- 
rile străine, tractate şi. convenţiuni cari suntit applicabili 
Romăniei, dupe cum fio-cine scie, în virtutea, tractatului . 

din. Paris.“ . 

„, Făcândii acesta, Porta este ccuităbile, nimica mat multi 
Era întradevării. ciudatii ca commerciul nostru, indus- 

tria. n6stră, tote . vogăţiele țerret, să pâtă fi compromise 
printrunii tractatii . de commerciii ce arii fi semnatii 

Pârta .cu.. „Veri-uă . putere 6re- care, fără ca guvernulii 
nostru să scie. unii singurii cuvântii dinti'insulii. Ar fi 
lesne să citămii may. multe esemple în. „acestă privință, 
şi este. de notorietate publică. că Vodă- -Cuza, în mai 
multe xOnduri,. însăreinasse pre demnulii nostru repre- 
Catei me îtngăe Sublima, Portă, „pre onorabilele d. 

acne Negri. da face la Constantinopole representa-
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țiunile cele mat: energice 'contra acestei: stări de lucru; 

şi că aceste reclamări adussesse făgădueli a cărorii le- 
gitimă realisare este tărdiu pretinsă concessiune a Porții. 
Şi spre despăgubire, .ce avantagie. considerabili 'nu ne 
retrage firmanulii ? Victoriele. diplomatice alle regimului 

_precedinte sunt, sterse, pentru că România.nu va mal 
pute face daci înainte de câtii arrangemente de înteressii 
locale ; şi încă aceste arrangemente nu vorii. pute fi în: 

chiăiate de cătit cu' administraţiunile : limitrofe, arran- 
gemente, în fine, cară să nu aibă de loc forma de trac- 
tate officiali, nică caracterii politică, A! câtii de departe 

suntemii de regimulii trecuti, şi câtit de bine:se vede 

că Marele Vizirii allit Sultanului nu mai avea înainte-ă 

pre agentele lui Vodă-Cuza,! Cine din noi nu's adduce 

aminte cu orgolii câtii de multii lărgisse Vodi-Cuza 

domenui acţiunii politice a României! Fără a nai vorbi 

despre relaţiunile 'selle intime cu Principii * Serbici şi 

Muntenegrului, . Vodă-Cuza nu a închiăiat Gre, în: mai 

mai multe rânduri, convenţiuni telegrafice şi postali, nu 

cu administrajiunile postali sii telegrafice alle Austriei 

şi Russiei, dâră încă cuTguvernământele Majestății Selle 

Imperatulii Franciscii .losef şi Majestății Sâle : Imperatul 

Alexandru? N'adherasse cllii Gre da: dreptulit, "mai „cu 

sâmă în 1865 ,. fără a se preoccupa de reclamaţiunile 

Sublimei Porţi, la convenţiunea, telegrafică internaționale 

semnată la Paris de către tâte puteiile europene? Şi 

guvernuli Imperatului Napoleon, ! din parte, n'a: dati 

&re actii de acâstă adhesiune! guveinului: românii, -prin 

organulti oficiale 'allii d-lui Tillos, agentele diplomaticit 

şi consulii generale allă Francică în Bucuresci? Vodă- 

Cuza nu obţinusse în fine, în acellaii annii, . de la gu- 

vernuli francesii, :cu tâtă opposiţiunea, şi demarşeleforie . 

active alle Sublimei Porţi, ca România să. figureze la 

Esposiţiunea- Universale din :1867 întrun loci speciale, 

-allă ci propriii, separatii de ali Turciei , cu acelleşi a-
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vantage “ca: tâte:- puterile nteadereră îndepenâinţi din 
universii ?! 
 Ettă trecutulii :pre' câre: Ariana Ta stensta! 
*. Articolul:5 interdice Principelui României a' creea or- 
dine s6ii. decoraţiuni. Cum'n'0 să ne mat adducemii a- 
minte că, și instituțiunea unui ordinii românii, ca şi crea- 
țiunea, uriel “monete române, fussesse . decisă de către 
Vodă-Cuza,,” şi “că. acestii ordinii trebuia să se numâscă 
Ordinul Unirii? Noi nu: vroimii prin 'acâsta si spunem 
ceva Eroilor de lă, 11 Februariii pre: care dumnlorii 'să 
n'o fi Sciindii, -—' In călcarea palatului, dumnslorii. at a- 
vutii mai“ multe: surprise. caut: negreşitii le ar. fi făcut 
mari impresiuni; dâcă nu: ar. fi. fosti transportați prin 
fumulii gloriei unei'isbânde atâtii de eroice! Intre altele, 
dumnâlor ai găsită, ' într” una din: mobilele cabinetului 
de travaliii all: lut Vodă- Cuza, înscmnnele a. 3 classe alle 
ordinului Unirii; şi în cassa tiesaurului centrale uă mare 
cantitate. de. insemne de tâte gradele: alle: acelluiași or- 
dinii, care trebuia să fie instituitii în currândii.!) Avent 
şi nof:unii modelii, jre câre-lii: vomit publica dâcă po- 
liticit lui 11, Februariu vorii. cuteza, a nega "decorațiunea 
țerrei; : pârte-o şi . duimn6lor ' dâcă se: simtii demni de 
densa; dâră primulii ordinii creatii în România cea mă- 
T6ţă este 'ordinulii Unirii, :ceca ce nu pâte opri d'a se 
mai creea şi altii ordini, „Care negreşitit că va fi acella 
allă: Indipendinţei. : Altu cu. interdicţiunea absolutii 
pronuntiată; de „către Portă, să adaugemii,- dupe Gre-cari 
informaţiuni,., că “Stai . găsitii printre hântiele lut Vodă- 
Cuza. uă, serisâre. gata, a:Măriei. Selle către 'agentele stii 
la “Constantinopole, : :Seris56re: în care Inălţimca: Sa însăr- 
cina pre.d. C.. :Negri,: “nu ca să solicite autorisațiunea 
da creea unii ordinii, ci nuumal dai anuncia  simplulnale 

  

d 

i) Veşi Zronipetta de la 12 Marie 1867 ude s'a pablicat Sta- tutole Ordinului Unirii, ii ii = ş - i



105 
Porți creaţiunea, Ordinului Unirii, şi a.ruga. pe M. Sl. 
Sultanulii să bine-voiaseă, a priimi insemnele cele mat 
înalte alle -acestui ordinii! românii: “Legea pentru înfiin- 
țarea ordinului Unirii "s'a! votatii de consiliul de Statii 
din 2 Iuliii 186.4, și! Sa sancționatii în temeiulit plebis- 
citului; a, se ved€ Alonitorulă Officiule'pre annulii :1864: 

Câtă, distanţă de la, aceste fapte naţionali până la in- 
terdicţiunea 'atâtă, de tmilitâre a Sublimel :Porţi! ..- 

Articolul. 7. stipuleză mărirea tributului. ce se plătesec 
Porții. E de credutii acesta? Unii” sporit “de -impovărări 
pentru financele României în momentulii cândii Vistieria 
e g6lă, în ora cândii Principele Carol declara, corpurilor 
legiuitâre că valorile Statului. se scomptaii cu. 30. %,. și 
că trebuia să se contracteze unii împrumutii fârte 'one-. 
rosii! Acesti urcare a tributului fosta cel pucinii . exi- 
geantă de către: Portă ? Fosta din contra, dupe cum ni 
se affirmă, cu graţiositate oferită Marelui Vizir de către 

-d. I6n Ghica, atunci plenipotenţiari alti Principelui Ca- 
rol la Constantinopole? Acâstă offerire va fi fost într'a- 
devării retrasă de către plenipotenţiarii posteriori aj. Al- 
teţii Selle? Iittă, ceea ce încă nu scimnii, 6ttă ceca ce 
țera se într6bă dimpreună cu.not. . 

Articolul 8 este relativii la messure de poliţiă gene- 
Tale, Acesti articolii, forte elasticii în'-termeni!:sel,-arit 
putea avea, în viitorii, inart inconveniente. IN iai 
- In toţi timpii 'România:s'a distinsti prin virtuțile. sclle 
ospitalieie; ca, a 'servitii adesse de: asilii „victimelor lup- 
telorii politice cari:agitaii Statele limitrofe. Vecinil NOŞ- 

„tri Marii putea, 6re întro di, presentându-se acelleş im- 
pregiurări,: să, exige: do-la noi esplusiunea, infortunațilorii 
cari arii fi căutatii! unii refugiit pre pământulii; nostru, şi 
a ne sili să călcămit. în ;picisre marile exemple ce ne aii 
legatii părinţii nostri 2: i: IAR Rt _ 

Acestea sunt ; principalile: reflexiuni 'ce ne a inspiratit 
lectura, firmanului Sultanulut..: Că condiţiunile.. copprinse
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întrinsulii gunt consimţite de. către guvernulii români, 

nu pote fi îndodlă, dupe citiea ambelorii scrissonă schim- 

bate între Marele Vizir ali: Sublimer Porţi şi Domnito- 

vulii: României, cu data din, 19 şi 20 Octobre "1806, Con- 

simțimântulii exprimatii în scris6rea princiară râdică nisce 

cesțiuni fârte importanţi. - 
„Ettă aceste cestiuni: | 

Cum ami accorda articolul 3 all firmanulu, relativit 

la creațiunea . unei monete, cum amit putea pune în ac- 

cordii acestii articolii şi reservele sclle condiţionali cu 

art. 93. allii constituţiunit care. prescrie creațiunea unei 

moncte naţionale ? Constituţiunea d dice: „Domnul are drep- 

tul .....%6ră firmanul dice: „Se dă autorisaţiune .. 

„Cum am face să figureze art. 5, allit firmanului impe- 

iale, c care întergice creaţiunea, a ori-ce ordinii sâii deco- 

rațiune, lingă axticolulii 93 allii constituţiunii care dice: 

„Domnulit'-va, putea, 'offeri decoraţiunea, români? 

“Cum” am accorda. art. 4 ali firmanului, care mărginesce 

întuniă chipii atâtii de strînsii acţiunea exteriore a gu- 

vernului românii, cu art. 92 ali constituţiunii care dice: 

„Domuulă, închiăie' cu * Statele: străine convenjiuni de con- 

menciă, de navigațiune. etc. -.. . .9€ . 

Şi considerantulii: frmanului, care urmză dupe art, 9, 

nu. “copprinde o; stipulaţiune forte precisă: — „Zu Şi, c0- 

borâtonii teă în linie drâptă, — stipulaţiune. absolutit COn- 
trariă art: 83 -allii constituţiunii ; române? Articolulii 83 

întradevăr: declară tronulă României erăditari ă, nu nu- 

mai pentru coboritorii . direcți : at. Principelui Carol de 

Hohenzollern, - ci încă şi pentru” fraţii . sei Și coboritorii 

dintr'înşii, şi: chiar, în lipsă, de collateral scii. coboritori 

ai lorii, pentru' ori-care : Principe arii. allege Principele 
Carol dintr'una: din 'dinastiele 'domnitâre alle Europe. 

Ettă dară constituțiunea, română căleată în mai multe 

punctură essenţiali alle: selle !!'Şi.ceă' trei negoţiatori al 
arangâmentelorii : diplomatice, conţinute. în firmanulii Sul-
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tanului, fusseră „pent eri ministri a Domnitorului Ro- 
mâniei! FRI 

Tenmainândii, mai facemii ) , întrebare, care va E cea, 
din urmă : Scrissrea Principelui Carol către Marele Vi- 
ziv nu este contrasemnată, dupe cum sa văduti, de că- 
tre nici unulii din' ministri. “Pentru ce; şi ce să conchi- 
demii de aci? Art. 92 alli constituțiunii dice formale: 
„Nici ună actă all Domnului nu pâte' să. ailă efectii 
dacă nu este 'contri asemnati de către” unii: ininistru.& 

- Salvatorii patriei .aii fundatii în Bucuresci” 0 societate 
a micilor Constituțiunii, care 'ŞI a luatii drepti! țintă a: 
protege pactulii. nostru fandamentiile, şi a veghia'la măn- 
ținerea strictă a tutori stipulaţiunilorii selle. Le. suppu-: 
nemii cu smereniă cestiunile: ce ne a venitii în gânidii noă 
la citirea scrissorilorit “schimbate între Principele” Carol! . 
şi Marele Vizir, ca şi firmanuli Sultanului.“ i. : 

Ţerra, prin represintanții săi, a fost:revoltată de: fir-; 
manulă ce analisarăm, şi în dou; rânduri Ministrulii de 
esterne fu somat de deputaţi a: depune pe biuroulii Ca- 
merci actele diplomatice 'relative la acâstă 'cestiune. : 

Ast-fel, în şedinga de la 28 Decembrie :1866,:D.. Petre: 
Grădisteanu interpellesă pe d. Ministru de esterne a depune 
actele” diplomatice alle situaţiunii 'n6stre' politice : fiindii | 
uă preoccupaţiune legitimă a, Adunării, şi: conform Usu- 
lu din alte statuni constituţionale. " 

Camera propune a se 'desbatte : acestă, cestiune” up 
votarea bugetului. iii 

Peste duoă dille, în şedinca de la 30 “Decembrie, duoă 
deci deputaţi facii uă propunere pentru depunerea, acte- 
lor diplomatice, relative la xelaţiunele nâstre politice din 
dară, e ' i 
“Se trimitte la sceiuiit unde dace Şi ad; cu tote as- 

„tea organele de „publicitate, ai tratat cestiunea, după cuni 

am arttat, |, 3 
Esitarea Guvernului da depune pe e biurouli Cameret”
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acelle' acte, probesă îndestul că Guvernulii merita bla- 
mulii ceil'a dat opiniunea publică înaintedea lit da Camera. 

e 

Ainister al Zi Gu dela 15. ulii 1866. 

“ Monitorul No. 155 din 1866 Ganuuita Romtinietmuca combi- 

„nare ministerială; cabinetulii, președut de D. In Ghica, se 
compunea de Domnii Strat la Culte, : Mavrogheni la fi- 

nange, I6n Cantacuzin la Justiţie, GG. Stirbei la esterne, 
Dim. Sturza la. lucrările publice; + şi Gen. Ioan Ghica la 

resbellii, 
“Deschidem Anitorulii, Românul și Trompetta: fâca 

official, offici6să, şi făca, Opposiţiunil.. 
Ceni Pântâii actii “ali D. Ministru: I6n Ghica oste 

civcularea sa către prefeți, din. 19: Tuliii, No. 16173) 

în' care întâlnim  passage ca acestea: 

- „Guvernulii e: datorii: a garanta; fic:căruia persna $ și 

averea ; libertatea unuf omit nu sc: opregce de cât acolo 

unde începe a lovi în. libertatea altuia. 2) - 
»'Terra,. dice Măria Sa, în memorabilulii sei custntii 

dela 30. Lunii (12. Iulit), a intrat într'uii; stare normală; 
să conlucrăm, cu toţii .ca să; - susţinem . edificiulii ce amii . 
ridicată. 3) 

»Obicinuiţi-vă a considera: Constituţia ca oyangelia nO5- 
tri politică, şi păstraţi neclintite prescripțiuniele ci. 

% Vegr Tromipetta ao. la 5 August: 1866. 
2) Vom vedea, cu occasia alegerilor, că o. IL, Ghica ține altă 

tome prin € care „Îucuragâsă anarhia ca să lovescă î în libertatea al- 
ora. . : 

2) Comparaţi aceste vorbă. cu: “manifestul din Romănulă dela 8 
Mai 1870, subscrisii de comitetulă de salut t publică în care fgu- 

„ T6să şi d. I. Ghica, . To ; Eva
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„Fiţi unii organit de: înfrățire Şi unii centru de iubire 
tatră judecenit DV dă 

„Persecuţiunea, ura, aniniosităţle şi!  i3birea: în crediii- 
cele altora, sunt triste remăşiţe alle tradițiunelor” greşite ; 
elle sunt reprobate de credinga; nâstră ortodoxă: Orl-ce 
persecuţiune, ork-ce: “apăsare, adduce după -sine-alte per- 

" secuţiuni şi alte apăsărl Şi „aeelle- fapte. compromit şi 
pierdit societăţile,“ i 

Redacţiunea 7 ompetkeă, "ca 'să iicuragese pe d, Minis- 
tru a aplica aceste: priiicipil 'sălutarir, a. 'steriotipat - acea 
circulară în trei numere consecutive din .foea.- sa, spre e'a 
fi comentată. în. tâte „cercurile; apol facendut „elofie, i 
dice: . i 

„Daca acâstă programă, ce conţine” fondul întregii 
all unei prefaceri totale de constiincă guvernamentală, 

nu va fi uă'littâră :mârtă, ca atâtea altele, în. cât să 
fim siliţi să dicem, “ce :frumosă .scrie:D. Ministru: I6n 
Ghica !.apot'D. 1. Ghica va remânea cellti tal n mare | Mi- 

„nistru ali Romăniette e ii 
Redacţiunea Z'rompettei a fost silită peste puţia de e tsi 

Ministru diplomati - a'și schimba opiniunea. ': Li 
Ali duoilea 'actii: “do feluli. acesta, 'este' faimosulii 'co- 

municatii din Blonitorul de la 23 August,” că Ministerulti 
guvernă trei lun cui Parlamentulii * şi” noă luni ci “Pressa, 

a căria datorie 'esto-a Tumina guvernulit: pe calea lega- 

lităţii şa dreptăţii. i i 
- Cu tâte' că Romănulă muilțiimesce Ministrului. în No. 

dela, 24 August. 1866, pentru 'comunicatul englesiă, observi 
însă că era trebuinţă a espune lămurit credinca sa, -$ 

modulii , practicii alti guvernului optice 
Ai 

  

:) Voi în în 73 -ompetta. dela, 27 Ncembrio 1566 seclaria cetățenilor 
“din Buzeii contra” prefetulni Pantazi Ghica, featela Ministrului = 

veţi și şedinca Camerei dela 3 Decembrie : 1866 în privinca inge- 

rincei D. prefet Pantazi Ghica în „allegeri,. ca să vedeţi cum a pro- 

, Atat acellă prefetiăi de consiliele fiatelui:sei Ministru, “+:
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“All treilea actit de felulii cellor doue de mal sus este 
numirea comissiunii pentru elaborarea legilor prevădute 
de' art.::132. din: Constituţiune, cum atestă Aonitorulă 
No. 192. 

- Daca unil din membrit acestei comissiuni, ce eraii a- 

vocaţi, Sai retras îndată, fiind că pâte . acâstă lucrare 
nu producea fol6se materiale, D. I6n Ghica, erz, datori 
a înlocui cu alți bărbaţi competenţi, cari nu eraii âvo- 
cați, precum On. D. Al. Creţiescu, la care sa adie. 
sat pentru actele stării civile; dar tâte acelle circulare, 
comunicate, comissiuni ete, nu fură decât numai uă pul- 
bere de aurii, spre a amăgi pre cel simplii. 

Românulă cu tâte astea s'a declarat din capulă locu- 

lui pentru politica Ministerului I Ghica, 
“In No. dela 17 ulii. 1866. gicea,: 
„Acesti, „Ministerii este tot .cellii de la 11 Februarii, 

nu. numay. că, este preşedut. de D. I6n Ghica, dar fiind 
că în majoritatea, lut este tot acella; prin urmare, daca 
acella a fost acclamat de națiunea întregă (!), şi acesta tre- 

bue să aibă, deplina încredere a Națiunii.“ 
Pină la, finele lui Decembre, Românulă a menajat â- 

cestii . Ministerii, chiar. când era, silit. a critica unele fapte 

alle sâlle neconstituţionale, . .... 
„ Ast-fel, în 'No.. dela 25 Decembrie, Românulă dica: 

„Noi nu numai mam combătut acesti guvernii, dar 
| abia, ici-colea, şi din când în când, am făcut căte uă cri- 

tică forte, uşoră, â unor fapte alle sâlle; şi chiar în a-.. 
celle mici critice, repetam că stimăm De. membrii. aces 

„tul Ministerii,“* 
„ Ettă câte-va din acele: mică critice : 

In No. de la 30 Iulii, Romănală împuta Guvernul 
vinderea a 400 cai din avmată, care costasse unulii căte - 

85. galb, şi se vindea cu câte 10 galb. producând uă pa- 
gubă însemnată, Statului. | 

In No. dela 10 şi 14 August, protesta contra călcării
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art. 32, 46 şi S0 din legea, electorală, criticând .proce- 
darea, Ministrulux I6n Ghica care notificasse rin preteţi 
primarilor convocarea collegielor electorale, -: 

In No. dela 3, 5 şi 17 Sept, citim may multe protes- 
turi contra dressăriy listelor electorale ; între cari, :pro- 
testul redacțiunii contra destituirir unor! "primară din 1l- 
fovii, fără cuvântii ; “protestulii în favorea, unor arestați, 
nejudecați şi închiși cu criminalii ; protestul contra u- 
nor crudimi barbare esereitate - Ia ducă sate din 'Muş- 
cel; protestii contra, destituirit, unui procuror iu din Pra 
hovs . : 

In No. dela 2: Septembrie, se e rălatesă uă serie de a 'abu- 
suri spăimântătâre din partea unor impiegati. adminis- 
trativi, 

Românul dela 26 Oct. publică: protestul mai: nultor 
cetățeni din Ploiesci contra prefectului, care nu publi- 
casse prin comune ordinul No.:21,849 pentru neamesti- 
culi funcţionarilorii “ în alegeri. 

In No. dela 18 "Decembrie, Românulă întreba: “ce Sa 

ficutii cu anchetta, dela, Oltii, ! “Anaintată, Ministerului de 
interne şi de J ustiţie, A, care a „dovedit abusuri f6rte 
mai? 

Ce s'a făcutii cu cel 'ce accordasseră “despăerubint de 
milline la contraccit guvernului, ce il, “fostii căleatii con- 
tractele lori, şi pentru care guvernul a trebuit si chel- 
tuâscă sume mari ? 

Se imputa în fine guvernulut că destitue' faneţioraii 
despre a cărora probitate” mare nimeni a dice nimic, 
find accusaţi numai că aparţin cutării partide politice 

In No. dela 18 Ianuailii 1867, Romănulă protesta con- 
tra, destituirii unorit professori,. pentru publicare de ar- 
ticoli prin diare, cerând: a presinta,, guvernulii legea, care 
Yasigure p'acesti impiegaţi contra abitrarului guverna- 

mentali, N 
Aci e loculi a menţiona şi “despre: “amânarea pentru
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1867 a societății litterare,: convocată: de guvernulii pre- 
cedentii. pentru -1 August 1866; sub: pretestii” de înfiin- 
țarea 'carantinelor pe la frontiere 1); dar adevărul era 

spre a menagia p "Austria și pe Russia cari nu puteai ve- 
dea, cu ochi buni. uă asemenea societate. 

„: Tot cam p'atuncă d; I6n: Ghica, ca preşedinte de Con- 

siliit allit României, felicită pe d. Andraşi, ce : devenise 
preşedinte allit ministerului ungurescii: actii nepoliticii, 

ce nu se pâte justifica, şi pentru care a fostii” interpelat în 
Cameră, de d. Cogălniceanu; actu ce confirmă memoriul ce 
d. I. Ghica presintase Ia, Constantinopole Baronulut Spleni, 
pentru - incorporarea: României cu Un garia,; precum an 

arătat la începutulii, acestei opere. .. 
Comparând cineva aceste mici critice, ce era silit Bo 

nea.. sistematică, cu: necisti gratuite, cu incriminările 
„perfide, cu. insultele. grave - şi repetate alle Românului 

contra Guvernelor Dimitrie Gica, Alexandru G. Golescu 
şi Iepurenu, se: revoltă, vădend : atâta - parţialitate pentru 
unit, atâta .reutate. pentru: alţi. - ai 
„Cu tâte, acestea,. Ministerul I6ân Ghica a: fost şi den- 

sul “combătut cu patimă, când Roşii, aliaţi cu Cogăini- 
cânistir, vedură că aii; şanse a,.veni la, minister, precun 
vom „xedea' "a. locul seil, - Să 

- In fine, 6tă-ne sosiți . la. alegerile: “de 1a “Noembrie 
1886, care Sadducii ca modelii Wallegery constituționale 
de. cei interesaţi în acesta... DIE 

» Atunci. appăru în: Monitorul “No. 233, epistola Domni- 
tor ului către preşedintele: Cabinetului, „în “care se gicea: 

„Că 'consideră,. ca. uă. datorie. da. veghea, ca legea e- 
Jectorală, să. fie „esecutată,. cu. cea, maj mare sinceritate, 
fără uă umbră miicar L uă influincă administrativă, do do- 
zind ca tâte. opiniunile . să se manifeste, cu, francheţă şi 
lealitate . . Mai 

-- =) Veti pStonitorule No. 102 pe 1866.. 
-
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“E bine. ca, națiunea : "56: fie: mnoretinţat că asculții, 
„privesc şi priveghedii-.. Pta 

„Guvernul: va: aplica legea 4n tota vigârea, at, „con= 
tra funcţionarilor cari; s'ar. încerca, „a; se, amesteca, în .o- 
peraţiunea electorală, șa appăsa. consciinqa alegătorilor.“ 

In basa acestek epistole, Ministru Ioan, Ghica trimitea, 
prefecţilor . telegrama, „No. 21849 . pentru neamesteculii 
funcţionarilor în allogen..! .:: i Dar pa state ca 

Românul în No. de la 24 Octombrie , comentând « e- 

pistola, Domnitorului, dicea:.i: ii ir ie : 
„De şi Ministerulii, în. multe renduni, a;făcutit cunos- 

cutii că voiesce a .lăsa :allegătorilor . deplina libertate, 
Domnul Românilor a găsit însă de cuviinqă „a face și 

Măria Sa cunoscut că. acesta. este şi Voința - şi credința 

Și politica sa. ni ci d m i te 

: Conelusiunea logică a: “acestor cuvinte: este! e că: :Domni- 

torul n'a pus temeiii p'acelle promissiuni alle Ministri-, 

lor sei; şi a, voit a, le face;cunoscut, prin publicitate că 
ascultă, privesce şi” privegh6să.. Cine: mu! cun6sce, stilult, 

Capiloriă. Demagogici ? ea e ei , 

“Trompelta . de la . 26. "Oct. veproducena : acea. “epistoli, 

cea: it iei it aa 

„Pe când Domnitorulii di asemenea, probe -de. fran- 

cheţă în libertatea alegerilor, : Roşii, nici at" Jidanilor, 

Și inamici juraţi aX libertăţilor ;; „SUBrumă : libertatea: ad- 

versarilor sex. Intmuă adunare: Roşii ; aii megat..: Albilor 

dreptul lor. Wa se aduna, gonindu'f- afară din: Jocalul 

închiriat: de' dânşii, şi: insultându ; partidul centru,coin- 

pusit de tot ce este. intelligincă,;  închirisdă aceeasi sallă ;; 

dar în duoe rânduri D.: Bolliac, .ce, era - “invitatii "avorbi; 

este intreruptii prin strigăte; şi. insulte. încât preşedin;. 

tele, învățatul. 'axhimandriţii: Veniamin Catulescu ,;. este 

silit a părăsi scauinulii strigând: “Domnilor !:ot.,ce, am 

să dicii este :că, nu: meritaţti ivertăţi: Bă nu: mat „potit: 

| CE ăi ia Part lati sta, tot uă iaşă:adunare.tt i + i ii HE A iu



114 

“Eată cum înțellegii Roşii libertatea; numai pentru 
că libertate. Pentru ce re trădarea se teme de virtute? 
Pentru ce innoranea se teme de lumină? Pentru ce min- 
ciuna tremură, înaintea adevărului? Pentru că îndată ce 
Sar face lumina, nullităţile ar e, dispărea, Și libertăţile 
ar prinde Fădiicină.„..« Dai 

“-Presupuind că allegeiile“de Ia 1866 : aii fost libere, 
meritulit nu pote f allă D. Ion Ghica, ci ali Domni- 
torului. i 

Cu occasiunea acelor alegeri appăru în fâia Româ- 
nulă: de: la: :10 Oct.: şi în Zronipetta de la 16 aceeași 
lună, professiunea de ctedingă a D. Ion Ghica către al. 

legătorii 'din ' Craiova. 
: Daca, “e adevărat că stilul e:omuliă, apot acea, profes 
siune de. credincă caracterisă de minune politica echi- 
vocă :a: D. Ion Ghica. 0 recomandăm cu dinadinsul lec- 

d: torilor. mi 
"Românul; “vecomandând!o alegătorilor 4 în No, în care 
fu piblicată ș. “observă că sunt părți în acea profesiune 

cere ar fi avut nevoc de mai multă. claritate ...: 

“„ Voiesce 6re DL. Ghica,. dicea între altele Românul, 
se “înlăture poporulit de la ori ce ammesticii în laptele 

politice 2 DI ICR ARIE PE NR 
“Mulțumită, epistoley.. Domnitârulur', Adunarta fu com- 

pusă în majoritate: de somități. „Mat „jumătate din De- 

putaţi. eraii- oratori distinși. 
“Aruncând cine-va” “ochit pe. Monitor ul No. 

S'aii publicat numele Deputaţilor. vede ..că .Guvernamen- 
tal, approximativ, eraii. numâl:vr"o 'opt; “Roşii, vro 25; 
fracțiunea, vro trer-deci şi cină;. 'AIDiy, vio -43 ; Cogil- 
niceniştir, vro tref- deci : şi: cinci; - şi avocaţi: curaţi; vI”0 
opt; din cati car niaă inulțe; guvernâmentali puri, . 
n “privinca “ilegalităţilor. işi ingerințelor Guvernului 

în allegerl, recomandăm ședințele din 27, 28 şi 30 No- 
embrie, şi celle de la 1, 2 şi 8. Decembrie 1866.: E 

Lai 

250, unde
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i şedinca de.la, 27: Noembrie ,.:D.:G.: Ghica -rappor- 
torii dicea. „că. lupta electorală, în ; Pitesci :a ;degeneratii 
în conflicte materiale, mergend: până.a, se compromitte 

unii momentit siguranea publică. Set zii 
7. Aceleaşi violinge sait : repetat ;şi. la Ploiesel. n şe- 
dința de la 28 Noembrie.s'a constatat, presiunea, fanc- 
ționarilorii şa profesorilor în collegiulii IV din Tutova. 

In sedinca, de .la 30: Noembrie sa: constatat, desordi- 
nele de la Brăila, unde altegătorii Sai: bătut între. ci. 
„In privinţa violențelor. din Ilfov „...cedăm parola, DD. 

N. -Blaremberg, Bolliac. şi Dim. „Ghica. i 
In şedinţa de la 1: Decembrie ; ;1866, '(Monit. o, 206) 

D.N Blaramberg combătea energicii violența şi. corump- 
țiunea în alegerile, colegiului: III. din Ilfov,. constatândit 
că 1150 alegători fusesseră sterşi din lista electorală de 
un membru gl primăriei, iar 1000 alegătoui Sati abținut, 
protestând ; ; astfel. că. aceştia, forma o majoritate: mat 

mare de cât ;:1700 ce panticipaseră,: la-vot;; apoi. cu,o- 

casia, desbaterii propunerii: pentru. anularea. acelei ale- 

geri, şi darea în judecată a „persâyelor..ce. aii comis. es- 

cesele şi desordinele; D. N. Blaremberg alicea.:: iu 

„Nu- e vorba: de invalidarea, , unei. alegeri, ci: să nu 

consacrăm', un... precedent. de natură: a, descuragia pe 6- 

menii oneşti, a: „compromite . libertăţile nostre publice. şa, 

transforma, colegiele electorale înta%o arenă de gladiatori. 

„Aceste : alegeri, sunt fructul, unor violenţe. materiale : 

bande disciplinate; şi înregimentate,' cu pietre şi ciomege, 

împiedicaii prin amenințări şi loviri intrarea alegători- 

lor de .opiniuni; contrare;: si „la un. semnal dat ,:: fâceait 
'erupţiune, în. local, goniaii .cu. furie pe alegători , însta- 

dai uni biuroil complesentii;. şi luai. cu assultă : mun- 

datul ce încrederea publică îl refusasse.& 

“Tot, în şedinţa de la 1 Decembre 1866, D. Blarem- 
berg repioducea. o; proclamaţiune aDD. “Rosetti- Brătianu 
dupe, 11,.Febraariii, către, “Tocuitorii, în care :s0, (icea : i
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* „Desordinea ne va aduce drept la anârchie; şi din a- 
narehie nimic nu pâte cşi 'de cât cel mâl cumplit şi gro- 
zav despotism. Numay: tiranir sc bucură de anaielie, el 

având interes a provoca adunări tulburătâre,: Feriţi-st 
de că, să-:nu cădeți în cursă. - Er sunt cel mal mart 
vrăjmași ai revoluțiunei ;. daţi dar mâna guvernul a 
stavili velele: lor uneltiik.* 
La Aprilie 1870, D. N. 'Blaremberg” coisiratia a fi a- 

les prin mijlâcele ce le desaproba la 1866!.... 
"Tot D.N. Blarembeig a deseris în foia, sa, la 1867, 

„sistemul infernal de guvernare! al: D-lui I6n Ghica, ce a 
suferit ca! Zaniciarii- “ Roşiilor se usese de violenjele cele 

i . mai: “brutale, 

“La 1810, D. N. Darenberg cosința a fi ales de 
Banda: Tanicerilor, D.. 
.*D, Bolliac dicea,. tot 7n 'sedinga dela 1 Decembre: 

: Guvenuliă: să nu 'intervie în allegeri; dar când se 

face zorba (bătae) trebue să intervie (risete).  - 
Ma mulţi prefecţi şi suprefecţi ar trebui destituiţi, 
find că sait abătuți "de la -ordinulii dat de Domnitoră 

„Prin epistola, către: preşedintele Cabinetului . 

i: 0 voce. Afară de prefectul de la Buzeit. 
"D: Bolliac, Toţi ; şi chiar: primarii, cari nu sunt mai 

“bucini responsabil de ncorinduelele, ce s'aii făcut prin 

„mijlocivea lor ii 
„Cât pentru “alleşiy cajitalel vegendrse se ei în caimeră 

-nisce căpitani fără soldaţi, credem că se | Vor. „retrage a 
E E Singtul« mi îi 

“-D, Dim! Ghica, descriind! siluirile- făcute: de roşii mal 
ini tâte culorile, întrebuințiad bătă! şi insulte, dicea: 

„Am vapportatii D. Ministru 1. “Ghica aceste sila! ; și 

“Despre alegerile, de n “Noezabrie, 1867, recomandăm lectorilor 
pnginele fiaralui „Terra“, unde țipătul de alarmă al D-lui N. Bla- 
remberg contra Ianicerilor roșii face a se sbirli părul de spaimă.
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D-sa 'mi. a -respunsii: „nu vespundii de câtti i la 
ușa localuluf alegerilor. i: ii; : E a 

Aşa dar allegătorii erait la disposiția vandelor a 
ianiceri, încurageate : de D.::Ministru Ion' Ghica. 

„La 1 Noembrie, înainte de alege, s'a, sporit precul 
pâineă, de la 36 parale. la ună lei; iar gardiştii dela: 
Radu-Vodă  eraii aleşi dintre „col: ce împărtăşia opiniu- 
nele roşiilor.ie i pt. +: a, Stă 
“Tot în şedinţa, de 'la, u Doccmbrie Pa constatat că 
D. lon Bălăcânu a fost alles deputatii: pe când. se afla 
agentii. ali ţerict: la Paris, în timpul cănd contracta 
împrumutul Oppenhein: -: let » 

D. Ion Ghica susţine că D. Bălicâniă' îşi didesse de- 

missiunea,. cu patru luni. înainte, dar. că nu s'a 'publicat; 
şi că:Pa menţinut "în postul seit numat i pentru a acontracta 
împrumutulia n cestiune, .. „tii - 

D. Aslan, observă, că. de sar aăibite, că. unii ti funcţio- 
narii, care. a demissionat, pte continua: a .ftincţiona, şi: 
prin urmare se pote allege deputatii, cine ne încredin-, 
țesă că Guvernulii nu: Var ţine şi dup'aceea în funcţiune ? 
(aplause). Atunci ne: vom vedea; hăbuşiţi în Cameră nu- 
mai -de âghenţi: ai Guvernului (aplause): Eată uă teorie: 
periculosă: “pentiu libertăţile . publice, daca legea nu: Se: 
va applica cu sinceritate. . 

-D, "Cogălnicenu observă: că, legiuitorul na a Ințelles: ca 
funcţionarulit să: dea uă hirtie în. "mâna Ministrului, ca; 

apol să -pâtă fi allesti: deputatii;: ci ' a înţeles că Minis 

tul săi “dea: priimirea, ; să o trecă în registre , şi Chiar, 

so publice. DN ia 
- “Tot în: şedinţa de “la :1: Decembrie D. Vladimirescu 
dovedesec că: sa alles ca deputatii în collegiul IV. din: 
Vilcea contra: voincei administrative, ' având: dailversarii 
pe D. LI. Strat, :Ministru de'Culte.- - :: er hrn 

"Cu occâsiuiiea “acâsta,'D. Cogălnicânu,! (ice: „Guver- 
multi meit :de '1a,'2 Mata fost franci, n'a voit a, face: 

TR II
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laVeralismă iesuitică (aplausc). : La 2: Mai, guvernul spu- 

nea curat ce voiesce; dupe u Fobr., „una se spune $ și 

alta, se face.“ ” n 
In şedinga de: la - 2 Decembre s so! constată ingerința 

fățişă a, administrațiunii în colegiul: IV din Romanii, a- 

vend' de resultat “falsificarea, allegeriț delegaților, şi a 

votului. îi : 'allegerea . deputatului; unde; a, fost alles'D. 

Dim. Sturza, Ministru lucrărilor publice, ce a făcut prese 

siune prin: agenţii. sei subalterni ;: iar prefectul era amici 

intimi cu :D. Sturza. Ia 
“ In şedinca, dela 3; Decembrie, p. Cog 4lnicânu afirmă 

că prefectulii de Roman a înrturit” „alegerile, în chipul 

cell: mai periculosi. :.:: i 

: La Prahova se constată asemenea i mart neregulată 

; D.. Foru:cere reglementareu: legit. electoiale ; şi în şe- 

dinca de la 21 Decembrie, se şi face propunere pentru 

nuimirea unci comissiună insărcinată cu interpretarea. Ie- 

gi! ellectorale, spre a se evita pe viitorii ii greşita cl Ia 
IESE 

e 

„plicare.-: : _ 

“ Se trimite :la. socţianl unde zace. şi adr. “Daca sar fi 

reglementatii” atunci; legea electorală , alegătorii ar fi 

fost -feriți de “voteveile. -Roşilor dela: alegerile: diu 1867: 

cari: ati provocat 'bitele : dela allegerile din : 1869 şi 1870. 

La Mehedinţi se constată asemenea, tot în şedinţa de 

la 3 Decembrie 1866,:că prefectulii însuşi a, presidat biu- 

roulii ielectoialii, înftuințând allegerea pe fagă. - 

--Incollegiulii: IV: din Buzeii, pressiunea, administrativă 

a lost teribilă; întrehuințând prefectuliă: arestări de al- 

legiiton, destituiri de primară etc. 

7 Comissiuniea opin6să a se trimite acolo anchetă parlanien- 

tat; ia: D. Cogâlnicânu observă că, când unit prefectii 

îşi permitea discuta prin diare” calităţile: deputaţilor, e 
uă dovadă pipăită de pressiune administrativă. 

-D, 1; Marghiloman . observă „că, fiind alles în Buzeii, 
pote affârma :cu probe. că nici unii prefectii “n'a corhis a 

-
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suta, parte: din arbitrariulii întrebuinţatii. de, prefectul 
Pantazi Ghica, tote: libertăţile -. fiind “batjocorite.acolo, 
fiind 40 primari destituiţi,, şi tote autorităţile, în picidre, 
la alegerea deputatului collegiulut. TV 

D. Ministru preşedinte xespunde € că n. Pantazi Gica 
SI a dat demissiunea.: „ri , iza 

Cu tăte acestea, în sedinţa de, la 21 Deceibrie, ob: 
servându-i-se că D. Pantazi: Ghica, continue af prefeetii : 
la Buzeii, D. Ion: Ghica, respunde: ..: - 

„Acesta e: treba mea daca pretectulăi de. Buzeit i a 
dat sai nu demissiunea. Adevărulii este: căi” a dat: de- 
misiunea fiind: acesta una din prerogativele Guvernu- 

3 Camera, . are! drept a. face: „anchetă: “bai lamenlas, 

iar ua insulta pe prefecti.“ : i a 
“In şedinca de 1a.10 Decembre, se face: propunere: pen- 

tu uă anchetă parlamentară: care; să: cercetese vivlen- 

cele şi illegalităţile comise în alegeri, spre. a se da cul 
pabili! î în judecată. i i: sa E 

„Pe d'altă parte; Românul | organii. ofiiciosti, şi care 
susţinea, - guvernulii Ion Ghica patunci!), în No.. de la 
12 Noembrie. invită .guvernulii ;a. da :în judecată. De im 

piegaţii ce aii influinţatii alegerile. sii: 
Iar în No. de la 3 Noembrie, ridicula allegerea de la 

Cahul, unde s'allessesseră, duoi guvernamentali puă, pre- 

cum S'allessesseră după 2; Mai, tot. acolo, iarăşi duoi 

guvernamentali, meta 
* In fine în. No..de la:18 Decembrie , “Românul întreba 

că ce sati făcut ;cu impiegaţii: cari, contra, legii şa voin- 

ței. Domnitorului ,. aii :violat allegerile, arestând pe pre- 

şedinţii, biurourilor ; şi falsificând şi: i. legea, şi voingit al- 

legătorilor 2% -..... : ai 

De € ce 6re ] Ministerulti Brătianu , dupii co a venit la 

iat i Aha Ei DĂ a e n) 

1) Vegi tomioul ds la 17 Iuliă şi 23: Deceinbrie 1866. “Vegi 

şi Trompettat“ de lu 30 Oct, și 27: Noembrie, același a ARĂ; : 

.
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putere, m'a : esecutat; ivoturile': Cameret de la 10 și 21 
Decembrie ? Fiind că voia 'a, influința, 'ş şi clli alegerile ; 
altfel, cum ar fi putut avea. acea, aimâsă maioritate de 
clapisti cu sus, copii; jos; 'Dbăeţi? 
“In şedinţa de la 12 Decembrie vine: în desbatere ros 

punsulii la discursulii tronului, în:care cra uni. para- 
grafii despre politica din afară. a!'Guvernului ; “unit de- 
-putaţi 'voiai sălii scotă, spre a nu avea aerul că Ca- 
inera, approbă printracâsta conduita 'D."I. Ghica în pri- 
vinţa firmanului: de“ recunâscere a lui Cârol“I.: Primul 
Ministru obşervă: că nu se-pune.la spatele! tronului, că, 
Camera ' să 'votese: adressă , şi are destule mijlâce a da 
guvernului -votii 'de blamii ; trăgendu'li la, barza Na aţiu- 
nel, când va găsi de cuviingt. e 
“In fine, în şedinţa de la 14, se: modifică Adressa În 
comitetii secretă ; : şi: la, votarea pe paragrafuri, la pa- 
ragrafulii III (unde se gicea că: ț6rra, a vădut 'cu bucu- 
rie consacrarea ce I. Pârtă şi Puterile: Garanite ati 'dat 
aşedementului - nostru: “politică, “fără. jicnirea drepturilor 
ţărrei) D; Cogălnicânu observă: '„că votâsă ,. cu reservă 
d'a se adduce de: Guvernii Cartea, galbenă, ce înfățișesă 
situaţiunea politică a“ ţărrey.e: ii ii Dei 
+D. Ion Brătianu: respunde:.: -:: SA 
"Toţi ne facemacea reservă.e. 
“Astfel fu votată: Adresa, cu 104. “voturi din 109 De- 
mata presinți, iar 5 s'a abținut, i 
“In şedinga de la:20 Decembrie , Ministerul depune 

pe; biuroulii ' Camerei i convenţiunea' pentru drumulii fe- 
rată “de': la! Bucuresck. lă Giurgiu, cum şi aceea pentru 
applicarea, 'sistemului inetricii de :măsuri şi greutăți, 

D. N. Pâclânu observă că aceste concessiuul ai fost 
respinse de Camera de li 2 'Maj, . - 

Cu tâte acestea, se trimit în desbaterea egala, 
şi se votesă sub Ministerul Brătianu, ., 

Tot în acea. şedincă,. D.. Cracte. interpelesă gaveruuli
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în privinca “înstreinării mal multor Dăduri de peste Mil 
coy, în val6re de'40 mil. ea 
“Din desbattere se constată că  Coisitiuta de Statii” 
31 Mal 1866, desfiinţăsse ordinele din':1864 jentau 4 0: 
privea, tăerit acellor păduit ;i şi Guvernulii a supus: la 
approbarea Domnului acea decisiune la 11 Tuniit 1866; 
în urmă Ministrul finangelor a atacat contractul înaintea 
justiţiet. 

D. Cracte observă că: Ministerul, care pusese; chestia 
pe tărrămulii de 'escesii de. putere allii. Guvernului de la, 
1864, urma la lunie 1866 a: porni. îndată procesii ; 'ceea 
ce n'a făcut, dând încă - voie a se: continua tăierea pă- 
durilor, i E a) 
In acâstă cestiune fară: implicate, mult persâne, între , 
care şi D. Ion Brătianu, ca Ministru de finance: . E 
D Brătianu respunde că D-sa s'a, pronunțat peatru 

anularea; decisiunii Consiliului: de: Statii; dar D. Lascar 
Catargiu a susținut că peste Milcov, d'odată cu arendă- 

„rea moşielor, se „putea. da în tăiere: şi i pădurile dup! a-. 
celle moşii. 1: a dei ie 
Se face propunere ca' “să: se! inumâscăi ză, comissiune 
care să cecâtese' chestia şi 'să refere” Camerel, Di 

Nimic nu s'a, făcut, fiind. că, “nici unii votii nu e se: 
riosă, daca, nu'e: respundere ministerială . 1: i 

In şedinga “de la 21 Decembrie, D.:P. Grădiştânu! in- 
terpellâsă, : Guvernul pentru "depunerea ' actelor. diploma- 
tice, : relative la: situaţiunea n63tră politică din âfară 
(applause); interpelare” care se :repettă şi în: ședința. - de 
la 28, tot de 'd. Petre Grădiştenu; după: celle. trei dille 
prescrise de Regulamentulii Camere. iii a 
"Camera" 'era occupată cu bugetele; :ia, dar angajamentii 

că se va lua în: "desbatere „dup Yotarea, bugetelor ; ; Si 
trece la'ordinea; gilley. d: po 

In şedinga de la:30 Decembiie, 20: deputaţi facti uă 
propunere pentru 'depunerea :'acellor acte: diplomatice ;
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propunerea. se; trimitte la secțiuni, unde stă îngropată 
-ca mal tote propunerile de felulii. acesta. . o 
“Tot în şedinţa. de :la 21: Decembrie, D. Fleva şi D. 

Bolliac interpellă; guvernulii în privința, streinilor ce oc- 
cupă. funcțiuni publice, 'contra art. 10 din Constituțiune; 
şi anumâ, la finance, la tibunaluri, la lucrări publice, 
şi: niai alles. la telegrafii, . serviciulit: celli mal delicatii, 
căcă dispune de secretele Statului. - 
-:D.:: Bolliac: presintă..uă. petițiune din partea a 40 te- 
lege afisti români, la cari aderi toţi telegr afisti! prin deneţe 
(applause i în-tribuna : publică), | , 

„= "Du Ion: Ghica respunde :. „că, în- acesti serviciit nu 
este disciplină ; că sunt mulți tineri fără merite; că e- 
sistă multe viciuri;: că: e ancvoe.a, descoperi pe Români 
din streini (întrerumperi) ; că după: Constituţiune pot fi 
streini în unele servicii publice, precum  telegrafulit și 
vapârele;: că fără streini nu -sar fi putut “stabili servi- 
ciulii. telegraficii ; că -numay . cu . dânşii se face serviciul 
jute:şi cu .accuratecă ;. că streiniă din telegrafit sunt le- 
pădaţi de protecţiunele străine ; că nu putem lăsa pe 
druimuiră ,; fiind. în serviciii de la 1456, şi servind cu 
mare zelii ;-.mat: alles. că sunt şi masinist, Şi Românii 
nu sunt: apți. pentru acâsta.&.,.::: ui 

D, Bolliac observă;.că: din. contra. Români! fina. ine 
telliginți,: 'sunt apți pentru tâte. Aduce esemple pe în- 
ginerit: Aninoşanu,. Donici, Capuţinenu ş şi alţir, cari sunt 
în disponibilitate. Vămile, ca şi: Lucrările publice, sunt 

lisate, asemenea pe. mâna străinilor (aplause). 
“In . fine-: se . numesce..uă:, comissiune „ca „să cerceteze 

cestiunea. ie ii La 
„Nici uă, dată “spiritul de” corpii “nu sa manifestat cu 

maj: multă energie -şi unire ca în -casulii de facă. Pagi- 

“mele Zrompettei sunt pline de protesturile telegrafistilor. 
Ca şi: lucrătorii tipografi, telegrafistii sunt martin al s0- 
cietăților” moderne ; . ek aducii servicii emiminente Ştatului,
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şi remânii cel. mat mulţi fără. vederi la finitul caricrii 
', Şi fără mijlâce de esistencă, “mai, alles cu. nuoa, lege 

a e peasiunilor, Era. dar; drept, :umanii. şi politicii ca D: 
ministru: [.. Ghica, Să nui. disprece în gradulii. acella.)-, 

+ Eată rapportulii  comissiunei în cestiune.. Înă Yepro- 
ducem in extenso, pentru ruşinea: acellui guvernii sion- 
n6rea corpului telegraficii ; ; alla însoţimit şi de proicctulii 
de lege relativii: la: cestiune, spre: a „iudeea publicul: în 
deplină cunogtingiă de Causă.. ir “i Papa 

i i îti 
„D- nit teleg rafisti români, tot, « din. tâtă, România, au 

presintatii represintaţiunei naţionale plângere. contra ne- 
dreptăţii. de care. sunt loviți şi 'sistematicit. urmăriţi de 
către administraţiunea telegrafo-postală, gli rea 
EI se plângi. de: suferinţele şi: umilinţele..ce aii. avutii 

a“îndura în totii timpul fatalet direcţiuni a fostului di- 
rectorii telegrafo-postală Librecht, care, prin. o combina- 
țiune,jesuitică,; făcuse din acesta atăt de utilă institu- 
țiune unii instrumentii puternicii, cândii alii unui guvernit 
despoticii cândii :alii. străinilorii;. &ri din. ej, telegrafiştii 
români, prada, batjocorei: telegrafiştiloriă: străini ; .. . ..., 

Că şi dupe căderea :lut Librecht; . sârta, lori. nu. Saii 
schimbatii ; ; apostolii scă adunaţi şi recrutaţi înadinsti pen- 
tru acelaşi scopii, staii acel îi apasă. şi-l alungă în faţa 
legilorii şi-a :constituţiunii ; „1: îi: nat 

Că instituțiunea, telegrafului, creată. și menită pentr 
serviciulii “Românilorii,. făcutii de Români, se: pare..a fi 
dăruită străinilorii..: pentru a. o: esploata. . cumii le.. place, 
Eră Românii, cari prin - 'sacrificiulii a; ori ce altii viitorii 
Saii siliti a dovedi şi. a; doveditii că ț6ra “nu mai avea, 
trebuinţă. de; străini în acestă ramură, 'se vădit cu obsti- 
Națiune : înlăturați. - Străini! ce gnvernulit % a avută an- 
gagiaţi, : la. iaceputii căndii s'a înfinţatii telegrafulii, -s vaii 
——— 

1). Vegi Tronpetta de 14 16: şi aa Sept 7, “U, 18, 26 și 30 oet, 
1866; 1, 12, 26 şi 29 Ian.j, 2 :Febr, şi 5.Marte. 1867. : E
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dusă de-:optit ani; dară, din nefericire, a veniti la di- 
recţiune unit stiină, şi acesti străinii, avândii nevoie de 

instrumente” „pentru a împlini scopurile sâlle culpabile, 
sa pusi “pe sâni şi persecuiuni contra, Romănilorii, şa 

deschisii - posturile “ae numiri şi înaintărt la telegrafii şi 

.poste tutulorii păriăisiţiloriă, Străint, 
! Astii-felii astă-qi âsemene posturi se occupă. de Evrei, 
poloni, neraţi şi alţii,: care, veniţi în ț6ră fie-care cu mese- 
ria lu, unulii templari, altulii friseriă, altuli tapiserii, 
altuli văpsitorii, altuli calfă de prăvălie, altulii căprarit 

cșitii din armata -austriacă,. altulii garsonii de cafenea 
ete; ait găsitii. îmbrățişare Tîng gă seminele lorii, fostul di- 
rector Librecht, în prejudiciul şi . „dispreţiulii dreptului 

Romănilorit. 
Că asemene "domni aii i tnseţatt arta teleguafică de la 
telegrafiştii Romăni, şi cu tâte aceste, printr derisiune 
amară şi încalificabilă, mai. tote guvernele căte s'aii suc- - 
câdatii şi se succedă aii fostit ademenite a, crede de fos- 
tuli "directorii: ma! nainte, şi astă-di de către urmaşii sc 
d-nii "Nenici,. Breslauer și: '1săc;: :că străinii ce se af a- 
cumii la telegratii suntii necesâri a sta în posturile lori, 
pentru: a învăţa, telegrafia: pe Roimâni; intrigi cu care alt 
sciutii' a :se' însînui pe lingă guvernii, învățătură de care 
telegrafişti: 'Români at :or6re, precum nu: mal puţin şi 

de arta de a cheltui 100 pentu” 10 'cândi e. vorba de 

înfiinţatii vre uniă:0bicctă sait lucraie, : 
: Probă că protestulii lorii de a avea monopolul func- 

ţiunilorii telegrafice: e: numal o: 'amăgire, este că Ro- 
mânii, încă de la, 1858,; ati. „protestatii ş si. ati luati în cor- 
pore' respundereă,! în: scrisii că: sunt tă stare” a ține sin: 
guri serviciulii telegrafic; ai dati dovedi - de acâsta; Şi 
atunci - guvernulii” a desfăcutii pe . funcţionarii âustriăct,. 

ca. “străini: cari iai: pâhea din: gura Românilorii;. suntă 

triă, nici avere, nici credinţă naţionale,
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ni Afară: de acâstă :petițiune s'a; mai primiti 0. declara= 
țiune din partea, corpului telegrafistilor : Români, că isi 
respunderea serviciului asupra, . d-lorit „fără. concur- 
suli vre unuia din'străiniy aflaţi acum în funcţiune ; prin 
acâstă declaraţiune propunii că, spre, a se putea îndată 
ajunge la. naţionalisarea acestui. servicii; se se-iea, ur- 
mătârele disposiţiuni:, a tate aug ai 1. Direcţiunea telegrafo-postale să se. încredințeze de 
îndată unut Români din. şefii de, staţie: actuali, cari se 
compue îndată direcţiunea acestui serviciit,. numa! 'din 
Români telegrafo-postali, ia E 
„2. La tâte staţiunile telegrafice; pe unde şefi! nu: sunt 
Români, să se înlocuâscă. cu „oficianţi. Români : din. cet 
ma vechi e: ii ap mt 
„3. Divecţiunea Română să fie obligată, ca, îndată după 

instalarea et ,.: se: formeze -doue: scolă de. telegrafie .: ro- 
mână în' Bucuresci şi Iaşi, făcând apelii prin: „Monitor 
şi jurnale, junilor studioşi, cari vor voi; a îmbrăgişa :a- 
âstă, carieră, puindu-li-se în vedere programa, Prințului 
Stirbei 'după: care s'a .: formatii ântâia 'scâlă Români .te- 
legrafică, “adică: programa, de organisaţie . a telegrafelor, 
alcătuită :-de ::comisia, technică : de atunci, aprobată de 
„consiliul administrătivi estraordinarii, în unire cu eforia 
drumurilorit, Şi întărită de: Vodă Stirbei cu: resoluțiunea, 
comunicată: cu; adresa secretariatului No. 2993, -de la 

-28 Iuliit 1855. „Aceste! cursuri se :vorit preda în Bucu- 
resci de şefulii: secţiunii technice allii direcţiuni; iar, în 
Iaşi de către şefulii staţiei. ea et 

” 4.:Direcţiunea, : Română  telegrafică să fie. obligată, şi 
Să aibă dreptul, ca, după un termenii. de tref luni, pe 
elevii cari aii făcutii studiuliartei telegrafice, după: a- 

-cestii intervalii, să-i. supue 'unut esamenii Ă :Şi: care vorit 
însuşi cunoscințele cerute pentru. unii: oficiantii „de. tele- 
“grafii, se înlocuâscă; pe:străini: + n, i a i 
-- 5.Să se publice prin: foile. oficiale că „toţi, funcţionarii 

N
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telegrafo-postali' Români, retrași din servicii și puși în 
disponibilitate: prin reducere de budgetii, se vechiamă în 

servicii cu gradul ce aii avut la eşire. 
"In: fine. corpul. telegrafistilorii “Români, în virtutea 

statutelor ii serviciului telegraficii ali României, No. 407 
din 1859, Iulii 8, şi în virtutea art. 10 din .Constituţiune, 
reclamă dreptulii lor românii la ocupaţiunea posturilor 

telegrafo-postale.: “ 
Deci: în vederea - unci Cimesuiri atâtii de seri0să,. în 
vederea unei: reclamaţiuni de drepturi susținută cu a- 
tâta stăruință, şi: convicțiune de către telegrafiştii Ro- 
mâni, comisiunea, pentru: a putea veni înaintea d-vostră 
cu relaţiunt cât se pote .mai complecte, şi cu conclusiunt 
sprijinite pe drepti şi lege, a căutatii mai "nainte de 

tote a aduna sciințe - despre organisaţiunea, instrucţiunei 

telegrafelorii, veglementele. ej," şi . condiţiunile administra- 
țiuner ;:şi pentru acestii Sat, sa adresati la minis- 

„terulă de interne.: 
:-Acun, primindu-se' de: la. OnoL.: + ministeriti cu adresa 

sub No.:763, dossierele care conţinii lucrările atingătâre 
de: “instrucţiunea telegrafelorii, şi vădendă comisiunea din 
cercetarea. lorii „(căci ' contractele, dice ministeriulii, că 

lipsescti) "că 'telegrafistii străini ai fostii. aduși în țerră 

prin mijlocirea: fostului comandante 0. R. de arme Co- 
ronini , 'dupe - cererea făcută. de departamentul de in- 

terne, cu diferite apuntamente şi diurne, pe termenii de 
«ună anii''de dile, care termenii în urmă, sa prelungit 

„pe ş6se luni numai; 
Că din acei străini nu mai este. astăgi + nic unui în 

ţrră, fimd toţi înapoiați la Viena, . conformii angajamen- 
tului ce ai: avutii cu: guvernulii ; 
"Că la-:1855 :s'a. statornicitii programa, pentru invăţă- 

turile teoretice “şi practice, ce suntii ase preda elevilorii 
aşedEmântului telegraficit, şi acesta a distrasit de la a- 
plicaţinur parte 'din: junimea română ;.: care S'aii dedatii 

pa
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cu totulti: la studierea acestei ar te, pentru” ca Să. potă în 
urmă avea, drepti, la scuvicitt ;. ii: picat 
"Vedândii! jurimeEntulii 'ce sc impune! Taneţionarilu 'te- 

legrafistii în coprinderea urmiitâre: - „jurii: în' numele a totii puternicului dea fi! credinciosii” țerret şi Domnului : 
asemenea jurii "de a păzi cu' sfinţenie regulile şi legile 
privitâre telegratalui ; și! de'a'nu: împărtăşi mimărat: Co= 
prinderea depeşielorii ceiini arii A meredințate set cu- 
noscute : aşa să'mi ajute D- -deii!“ ta. 
Vădendi că prin $ 39 din statutelg serviciului tele- 

graficii, se „gice că. Statulii nu-'ia: asupră şi nici uă res- 
pundere pentru corespondinţa ' privată, şi: aaa fiin-lii 
strdinulu - dă, uă îngrijire: mal 'mult;: de câtiă: Bomânalui 
pentru siguranța acei corespondențe ; i a 
Vedendii Ş 95, totii din statute, 'e care impune amploia- 

tulut telegraficii, e ca ântâia condiţiune, “'calitatea de “Ro: 
sânii sââ împămentenitii Românii, incâtii streini” de felii 
nu trebue se "mai aibă oct; Ea ai 

Vădendii 8: 9; care! pretinde” că înaintarea, în ser: 
vicii s& se facă luâiidu-s de ast mncriitele, vechimea, şi 
purtările ; ! 

Vădendti din “ dosăriti că la anul “1858 Decembre în 
3, Căimăcămia, țerei Românesci a.şi: pusti. în lucrare $ 
95 numindii pe, Aga Simion - Mcavie inspectorii it: gene= 
rară all Telogratulit jîn loculit d-luy: : Hinterahalter, de- 
părtată pentru incapacitate ;:: 

Avendii. în, vedere si art. ;10 din. „Constituţiune, care 
„ cunâsce dreptulii 3 funcțiunile publice numai „Rom. 

niloriă ; , 
Şi considdrânati noăreptateri şi Iovirăă maie cei "so fu ice 

Românilorii preferânduli- -se', streini, ațuincea, : “cândit 
„Cl aducii sciinţele, SI capațitatea Şi, meritele cerute - de 
Vrogtamăi; 

„Considerând “căi accata” “arti fa “instreinai: pe no 
mâni, şi a împământeni pe stvcini afară din lege; 
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 Considerândii că acâstă urmare regretabilă şi condam- 
nobil, ce se vede comisă până acum, este o călcare a 
statuteloria. care: suntii legea, şi regulamentulii Instrue- 

ţiunei - telegrafului, este o înfr untare a, principiului sta- 
tornicită în art. 10 din Constituţiune, Şi. dacă sar mal 
tolera asemenea: abateri Şi. nesocotințe de cele scrise în 
legi, va ajunge a se perde cu totulii respectulu lorit, a 
se slăbi autoritatea lorii, şi Tăul progesândă a se face 
nevindecatii ; ME 

„Comisiunea, d-vostră, d-nit Deputaţi, Sa uniti în con- 

clusiune | „ca! să se chieme Guvernulii a se conforma 

legilorii de. la care cu părere de rbii se vede că s'a în- 

torsii ; nemijlocit se înlocuiască pe toți telegrafistii străint 

cu Români, de la, directore până la, cântonierii ; şi în vii- 

tori i: se fie cu „privighere ca subă nici unit cuventii să 

nu. S6 mai încredinţege asemenea, însemnate posturi la 

străini. - 

Aceste conclusiuni, sub. semnaulti raportori, are onâre 

a, Jo supune aprobaţiunii d-vostră, d-nk deputaţi. . . 

„ (Semnatii). “Raportorit.. 4, Sihlenu. 

Espunere de motive... i 

asupra “proiectului de lege relativă la admiterea dupe trcbuință în 
servic ulii Statului 'a streiniloră cu: cunoscințe speciale în aplica 
țiunea artelorii şi sciințeloră mecanice şi industriale; și regularea 
posiţiunii acelorii cari s3 găsescii astă-di în. serviciă cu sau fără 

contracte. : , E e 

“ Instituţiuihile _mecanice, si i industriale, car! sunt sufle- 
tuli producţiunet îu țerile 'civilisate; Janof sunt încă a- 
prâpe de starea primitivă; și fiindii că este unii începutii 
la tote, şi că Gmenil „de specialități nu “se: potii forma 

dintr”o di 1utr "alta, Statulă românii, la” crearea - unorii 

servicii speciale, este 'obligat a avea recursit la talentele. 

și la „cunoscieţele străinilorit din ţerile înaintate în civili- 

saţiune, la care industiia' este în Area ci, "Spre. a ne. da
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6meni cu 'cunoscinţe::speciâle în aplicaţiunea aitelorit: şi 
a sciinţelorii. mecanice şi industriale, - 

- In acesti spiritit Constituiţiurieă de: şi prin: arti 10; po=: 
presce admiterea streiniloriă în.. funcțiunile publice, a re-! 
servatii însă clausa Casuriloitii. escepţionale în care „ă pot 
fi primiţi. în sorviciulii Statului. : 

- Condusii.! de aceste: considerante, şi câniseguentăi. at, 
susti-gisit: din Constituţiune, Guvernuli: a elaboratii acest: 
proiectii de lege, atâtii asupra, admiterii 'streinilorit. de! 
care țcia, ax avea, trebuinţă, câtii. şi pentru regularea po- 
sițiunei acelorii cari. se găsescii astăi- în Serviciul: Sta-: 
tului, cu saii fără contracte, pe. care proiectii. sub-seri-i 
suli vine a/li aduce cu. mâsagiii. Domnescii: în: deliberă- 
rile onor, Adunări a deputaţilorii. 

Ministru Pregedinte: Jân Ghica... DE i i 

 PROIECTU DE LEGE." 

Art. 1: Guveniulii va: putea, : admite în: seryiciii de s a: 
teliere, usine, :fabrice, măchine, sciinţe - “şi arte, unde se: 
ceră cunoscinţe de. specială aplicaţiune! a: 'artelorii: me-: 
canice, pe străinit ce: Vori dovedi « că. "possedă. asemenea; 
cunoscințe. ...: îi atei 

Art, 2. Acâstăi admisibilitate a streinilorii nu va, avea, 
locii de câtit numat:la casii cândii nu 'se vorii găsi, Ro-: 
mâni. de capacitate':egale cu âcea a streiniloriă,: și în ur=: 
ma concursului saii cercărilorii ce se vorii face... -ii: 

„At..3. In stimpulii câtii va, fi. în: serviciulii! Statului, 
streinulit va, fi supusi; legilorii şi regulamentelorii ţerei, 
fără a putea . recurge la legile 'şi autorităţile “țerei-s6lo! 

" Art, 4, Serviciulit telegraficii şi: postalii 'este..reservatii 
numai Românilor, cu escepţiune că pe'timpi de 
trei. ani de la promulgarea acestei. legi ,:se va, putea, 
chiema trei streini cu cunoscinţe. speciale. pentru organi- 

Sarea, şi: regularea acestui, servicii, « .. -.» 
“-Aceia însă din: streini cari se vorit fi aflândi astă ai | 

9 

Că
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“întracestii servicii şi vorii fi împlinitii tret ant de ser- 
viciii, se vorit putea „mănţine, dacă vorii cere, în termenii 
de trel luni, a fi: admişi la stagiii, pentru obţinerea na- 

„ turalisaţiunei, conformii lege. 
Art. 5. Guvernulii pâte chiema, misiuni streine pentru 

ori ce servicii, însă pe unii timpi determinatii. 
“Art, 6. Streinii aflători în serviciulii Statului Şi anu- 

me aduşi de Guvernii, vorii continua, până la espirarea 
termenului contractului lori. 

- Prelungirea, termenului sait continuarea, în servicii a 
celorii: aduşi fără contractii, nu se va putea face de câtii 
în virtutea unei legi speciale. 

- Ministru. Preşedinte: Zân Ghica. . 

-Tot în şedinţa, de la 21. Decembrie, şi tot D. Bolliac 
interpellă guvernulii în chestia d. Pană Olănescu, care 
pretindea de la Stati peste duoe milline lei, ca con- 
tracciii de 'poştie; se împută Ministerului că n'a supus 
cestiunea, la cercetarea consiliului de advocaţi , cari ai 
priimit  dossarulit cu doue dille înaintea înfâţişării pro- 
cesului; astfel că Statulii -a fost condamnati, la prima 
instangă, la 42,000 galbeni; Curtea a redus cifra la 
8000 galbeni ; prin urmare, să cerea, revisuirea, proce- 
Sului, fiind constatată, lipsa de acte importante. din dos- 
siera ad-hoc; iar acelle hărtit aii trebuit să dispară pe 
când dossiera, s'afla la direcţia poştelor. 
::D. Ion Ghica respunde că, fiind cumnatii cu D. Pană 

Olănescu, ţine mult la ondrea sa, pentru ca să nu suf- 
fere cea mal mică bănuială ; promitte dar a cerceta care 
a putut - fi impiegatuli ce'şi a permis a sustrage acte 
din dossieră ? : a 

Camera, numesce uă comissiune, compusă de DD. Bol- 
liac, C. Grădiştânu şi AI: Sihlânu. .. i 

In şedinţa de la 5 Tanuariii, comissiunea' depune rap- 
portulii sei, în care se constată lipsa actelor; cestiunea
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însă fiind intrată pe mâna justigiei, conchide a. lăsa justicia, să ss pronunce, Camera, trece la ordinea dillei. : Justigia a descoperit frauda , mulţumită, luminelor ce 4 addus, în acâs:ă cestiune, D. 7, Augustin , şefulă ser- viciului administrativi de la telegrafă, publicând în: Tompet'a de la 22 Decembrie unii articol importanti 1); Statul a câştigat 8000 galbeni, dar D. Augustin a-per- dut postuliă, desființându-se' întradins' acea, secțiune -ad- ministrativă ; a plătită încă şi cu libertatea, sa , fiind arestatii câte-va dille, sub. pretestură ridicule. -. i Tot în şedinţa de la 21 Decembrie, D, Ministru -Ion Ghica fu interpellatii în privinca prefectului . de la Bu- zeii, D, Pantazi Ghica, fratele Ministrului, care tot fune-! „ționa, de şi anunțasse D. 1. Ghica că a demissionaţ. ---: Ministru respunde că fratele seii. "Şi a, dat în: multe 
rânduri demissiunea, dar că n'a, voit, a o priimi, țiindu'li 
cu sila la postulă sei. : a D 

La, gravele. accusări ce interpellantulii face. prefectu-. lui de Buzeii, d. prim ministru respunde:.: - 
„Lăsaţi justiţia, să înferese ea pe funcţionari, mat alles 

când sunt. infami şi scelleraţi; dar acâsta să no dică 
"Camera, că desorganisâză ț6rra, deconsiderând pe func-: 

ţionari...  Cerii der a se.da unii blamii acellor cuvinte, 
pentru respectulii datoriti autorităţii. Autoritatea e slabă 
la noi; şi Dv. trebue a 0 întări cu puterea, morală ; 
căci altfel, se va, întări cu altă putere.“. Do 

La cuvintele acestea, pline de adevirit , vom observa, 
D-lui lon Ghica: e m 

I. Că şi Ministrii trebue st fie imparţiali, chiar când: 
funcţionarii sunt amicii şi consângeni-ai lor, dând. sa- 
tisfacere plângerilor drepte şi legitime, în basa, axiomel - 
vox populi, vox Dei, care este Opiniunea publică, regina 
lumii, care "m6ie cerbicele tiranilor și diplomaților, cum 
a dis D. Ion Ghica. CR a a 
3) Veşr /Trompetta“i de In 24 Noem.: şi'4 Decem. 1866. - --
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8: D. Io. Ghica are ducă măsuri, In şedinga camerei 

de la5 febr::,1863, Domnia-sa, apărând adressa cellor ce 

voiaii 'resturnarea, - lui Vodă-Cuza, “a pronunţatii : grave 

cuvinte, pe care însuşă le-a blamat la 21 Decembre 1866. 

„Se: numescii, adi administratori: cari merită st fie în 

„puşcărie; Şi: -de voii fi chemat. st citesii nume, le voit 

„cita, disse-D. 1. Ghica la 5 'febr. 1866,“ : 
„:D. N. Creţulescu, preşedintele. Consiliului de ministrii, 

cere ca.D. I. Ghica să mumâscă p "acei prefecii ce me- 

rită puşcăria,. aaa 

- D. .:]6n' Ghica romitte a , respunde, dar. nu vospunde, 

-In şedinţa, următoare, (6 Febr.). D. N. Creţulescu s0- 

mâsă, „din- nuoii pe; D. 1.: Ghica a da:pe facă nurnele d-, 

cellor prefeţi ce merită, puşcăria,: 

-D. Lascar: Catargiu dice că va „lua rolul D. Ioan 

Ghica, cu să, respungă. - 
„D. N. Creţulescu a iscălit aceretulii de numire , alt 

acellui prefetii ce merită -puşcăria ;; şi”! voiii da şi adressa 

lui ca, sălii cunâscă; d'o cam dată, 7 poti spune că pă 

gubaşulii. e On. D.; Mihail Jora. 

:D. N. Oreţueseu, — Numegieli, Donnule Lasear Ca- 

targiu. . Pt E , 

„D.: Lascar; — “ Baci; D.. Jora. “mi a: spus că oretetuli 

de; la Tecuci: Ea a furat straele şi ciubucele.. 

; D.-Jora.—M8. mirii vădând că se comunică, întun chip 
oficiale, conversaţiuni intime ce se faci: numai între a- 
mică. Ei bine! Domnilor, cele: ce.va spus :On; D. Ca- 
targiu, eii vă declară .că nu le am di şi. nu u ştii nimic 

despre acâsta,: : | | 
..D. : Lascar Catargiu. Acesti s secretii Ta comunica d; 

Jora la mai MU mt ai 

aia epuesea dă desminţito) D- lui Lascar Catargiu, 

mire all acelui urofet: omnia, Sa, - decretuli de. nu- 

pesto Milcov, Pa găsit ă ; necunoscând': 6menil : de 
, p'acellii Domnii: şefii de secţiune +
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Ja Ministerul de interne, şi i Pa recomandat chiar: fos- 
tulii directore allii aceltui Ministerii; cacelli individii a ser- 
vit sub tote ministerele, ş Și chiar; sub. ministerulit: D. Lascar 
Catargiu. D. Creţulescu stăruesco a cere de la D. I6n Ghica, 
a declara cari sunt impiegaţii. cari merită , Duşcăria; „Căci 
alt-fel este unii calomniatoră.& . ... : DI 

„ Lăsăm la imparțialitatea lectorulut a califica conduiţa: D, 
Ion Ghica; n0Y "3 vom observa numai că nici: o faptă fără plată. 
„In urma interpellărit pentru prefetulii de Buztu, Mi- 
nistru preşedinte anungă. camerei ci guvernulii "oi î dat 

 demissiunea, Și Domnitorulii avis6să . la formarea. nuolut 
“ ministerii, (applause în tribuna. publică.) |. i 
Voci — Cine a aplaudat? IDR . 

Voci — Tribuna (sgomoti) , ..... ..... 
Voci — Deputaţii. a] 

D Cogălnicânu. — Regretii aceste apiaude, ori de unde 
ar veni ; fiind că, nu cuă fericire pențru t6ră când se 
schimbă Ministerulit. 

Să ne permită D. Cogălnicânu ai observa: Oaie | că- 
derea. de 'la, Ianuariii 1870 a ministerului Dimitrie Ghica, 

“cine a provocat:o ? D, Cogălnicânu prin amicii sey din 
Cameră, după convincţiunea intimă i celor deprinși e cu | 
fisellele parlamentare. Semină vorbele cu faptele? 
— N. Ionescu observă, că ar fi dorit! ca celle din ur 

  

cu cu atâta ușurință, să nu fie uă.' ameninţare; “adică ! că 

forţa brutală să: predomine :peste forţa: morală (aplause). 

D, N. Ionescu : propune: ca,: conform ..usului englesii, 

Camera, să: se amâie pentru ' opt dille, spre a da timpii 

Guvernului a, avisa la unii .ministerit .constituţionalit şi 

parlamentarii, care: 'să'maibi nevoe de alte forge de ct 

de forca morală, (aplause : prelungite) ; să .n'aibă,.'nevoe 

de altă autoritate de cât de aceea-a. legii, de cât. de 

sânta “putere a, legalităţii (aplause). - ai 

D. primii ministru, esplicând cuvintele, stile, se _mirţ
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de: D. lonescu, vechea sa cunoştinţă, că, pune în indoclă 
-principiele sâile liberale. 

D.C. Grădiştenu cere ca, Ministerulit stigtretrag gă de- 
misiunea. 

'D. Dimitrie Ghica, observă că schimbarea, Ministrilor e 
bucuria nebunilor ; şi că cei ce voescii assemenea schimbări 
nu'şi iubescii (ra; în: momentulit de facă, Or ce sgu- 
duire ar fi păgubitâre țărrel, 

D. Tepurânu observă, asemenea că, prin retragerea Mi- 
nisteruluy, Sar complica. situațiunea ; şi că şi Adunarea 
şi țârra sar afla întru posiţiune dificilă; Ministrii cari 
vorii stabilitatea n'ar trebui a da e însuși lovire acelei 
stabilităţi prin. retragerea, lor. 

D. I6n Ghica justifică demissiunea sa prin lipsa de ma- 
ioritate; că Adunarea, trebue a. da unit ministerii din 
sînulit ei propriii, ministerii care se aibă, simpatia şi în- 
crederea "Camerei, ce crede că % lipsesce guvernului I. 
Ghica. | 

D. Foru crede. că prin Inudele aduse ministeruluy, în 
ultimele. momente, cândii elli a muriti, ar sufteri dem- 
nitatea unui „guvermnii constituţională, fiindii obiceiii, când 
m6re unii omii, sălii plângemii, şi săli criticămii cândii 
trăiesce (riscte, murmure), - 
„.O„voce. . -Moştenitorulii se bucură. 
-D, Foru, continuândii, Nu 'aprobii părerea d- lut Iepu- 

rânu d'a, da Camera guvernului unit votii de încredere; 
căci asemenea - "Propunere ar avea, acrul 'uă preînfellegere 
din partea. “Ahnostriloră cu unii: din Peputoji. ... (protes- 
tări, întrerumperă, sgomotii), . ; , -D, “Tepurânu. : Numai șavlatanil, facă acâsta.. | 

: Costa-Foru. -Daca d-nu Tepurânu crede că acesta este pentru. domni-sa. ... 
(Sgomotii. Mat mul de utaţi 4 e 

dinca se rădică), d p i pă risesci sala. | $e
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Ministerulti 19% retrage demissiunea, col sigetta d-lui 
Foru a mersii dreptă la ţintă, - 

“In şedinga de la 28 Decembrie, după ce se discută uă 
întregi şedingă proicctulit pentru desfiinţarea, velnigelori 
rachiului de bucate și taxarea luf, d-nu primit Ministru 
cere amânarea proiectului până la votarea bugetului de 
venituri. 

D. Costa-Foru observă că, prin asemenea procedări din 
partea guvernului, s'ar putea accusa, Adunarea, că nu 
face nimici, pierdândi timpulit :n discuţiuni seci ; i e 
bine a se evita, asemenea, bănuelle.: 

D. I. Ghica respunde că tâte consiliele judegene Sail 
pronunţat pentru oprirea, fabricelorii de spirtâse.* - 

Cu atâtit mai multi trebuia a stărui d-nu Ministru 
să se voteze unii proiectii în sensulii acella, fără a se 
mal trimite cestiunea la calendele grece. . 

“Not credemii că acesta, a, fostii uâ tactică din partea 
guvernului, ca şi scădămentulii arendaşilorii, spre ași 
attrage favârea, possessorilorii acellorii fabrice. | 

- In şedinga, dela,- 30 Decembrie aflămii între altele a- 
nunţarea, interpellării d-lui Bolliac pentru publicarea hîr- * 
tielorii istorice alle lui Vodă-Cuza, pe care nici până ag 
nu cuteză Salvatorii a le publica, 

- In şedincai dela, 5 Ianuariii se face propunere pentru 
înfiinţarea unci Bănci fonciare. 

Nică un Ministerii nu s'a găânditii cellit pucin la înfiin- 

țarea unui munte de pictate, daca nu la uă Bancă fon- 
ciară, spre a, scăpa Gmenii întrebuinţaţi din ghiara că- 
mătarilorii, cari s'aii înavuţit cu dobândi de câte 20 şi 
30 la sută. Numai cu „Bacşişurile împrumutului Oppen- 

heim, a, concessiunelorii podurilorii şi drumurilor de ferii 
am f putut avea, asemenea: instituțiuni . bine-făcătâre. 
Dar, Deputaţi, Allegători, Ministrit, toţi se gândescit nu- 
mai la plapumă. Ori ce: :populii merită sârta, luj.: 
““Tot'în şedinca de la 5 Ian. 1867, DD. Stefan Go-
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lescu şi Nae Păclânu interpellă -pe d. primit Preşedinte 
în privinca amânării decretului, prin care Locotenenea 
domnâscă; dedesse în judecată pe cet din urmă Ministrii 

„2 lul'.Vodă Cuza; , căci. în şedinea Constituantei de la 
13. Maii ;1866, ;Ministeriulii declarasse că amnistia pri- 
Yesce' numai crimele și: delictele “politice ; iar pentru des- 
păgubirea de bani, procesulit va urma; acâsta a Tepe- 
tat-o. Minisţerulii şi la .1 ulii 1866, adăogând că jude- 
cata criminală fiind. încetată , urmâsă; judecata civilă 

„despre. bani, care este înaintea Curţii de Cassaţiune, ce 
a înapoiat dossarele;. şi “acţiunea a încetat, chiar cea 
civilă i a DN 

Nici nu putea, fi: altfel, pentru “multe, cuvinte ce sen- 
țellegii, din care celli principalii este, că daca unit din Mi- 
nistrii Statutului ar merita puşcăria, apoi unii din Minis- 
trii de la 11 Februarii: merită de sigur ocna, | 
„. In şedinţa de la 11 Ian, fiind în desbattere bugetulii 
Ministerului de resbellii, se constată că I&fa de 24,000 
Iei ce se accordasse de Salvatori gen. Ion Ghica, ce era 
în disponibilitate, este contra, legii, şi numai ca favâre, 
şi „se respinge de. Cameră cu 60 „voturi: contra, 98. 
„In fine, 6tă-ne în. şedinca de la 13 Ianuariti (aumării 
fatalii) când vine în desbattere împrumutulii Oppenhein; 
cestiunea , fiind . delicată, să ne permittă lectorulii a o 
trata pe larg, în interesulii. tutulor. e i 

-j 4 ţ 

„2 n Impramutul: Oppenhein, :- 
: In. acea şedincă, D.. Ion Ghica, şeful cabinețulut, cere 

a se vota,. de. urgenţă, rapportul. Comissiunei budgetare, Privitorii la împrumutul, Oppenhein, prin câre se da gu- Vemului uni-votă de blami,. 
„+ D.. Popass observă, că prin acesta, Ministerul voesce a provoca : chestia : ministerială ; „astii-fellii; că „votul de 

Dlamii ar. avea, de, consecinţă nevotarea budgetelor. prin
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disolvarea' Camerii. sii: retragerea, - “Ministerului, nefiind 
sinurii daca Ministerul ce va veni ar putea lua solida- 
vitatea accllor budgete; iar -bilul de indemnitate ar a- 
vea de.consecință stergerea cu buretele a. faptului colul 
gravii imputat guvernului de comissiune;. cere. dar: 
mânarea desbaterii proiectului până după votarea buze. 
tului, observândii: D., Popass că 'ar. fi bine ca'D. Ion 
Ghica s6 se desbrace.de omul cel vechiii, iși: să; se ;im- 
brace în omulit cellii nuoii; cu alte: vorbe, să fi mal pu 
cin diplomati: ci 

D. Prim preşedinte sespunda: ta aa 
„Că nare să se desbrace: de omul: cellit: vechiti ci va, 

remânea acclla care:a. fostii; care" esta: şi care va fi... 
că guvernul nu: pote sufferi: atârnată! asupra capului sei 
acea sabie a lui Damocles ; că trebue: lăsată acea cos- 
tiune dupe votarea . budgetulut; iar. nu „să sc împarţă 
raportul: în sute de broşure,.. d mpreună cu actele se: 
crete din dossieră ; că daca w'a relevatii acestă chestiune 
mai "nainte ,.:causa. este că intrasse: deja în desbatere 
budgctul . Ministeriului de resbellii ; 'şi că, după; Regu- 
lamentii , trebuia să lasse a trece 3. dille; conchide că 
Guvernul : voesce. a sci daca camera va fi de opiniunea, 
comissiunei budgetare, adică d'a so. da Guvernului votit 
de blamii, pentru rissipă de bani publici cu negligenţă 

şi rea credinciă. “i i. ă mat 
Stăruinca D... Ion. Ghica da. se vota. de: urgirţă, pro- 

jectulii în cestiune, era un.actit de dibăcie; căci allianca, 

Roşiilor . cu . Cogălnicenistii” de la Concordia încă nu se 

cffectuasse ; şi camera, neputendii da, atunci. uă majori- 

tate care. se. dea un Ministerii, : era silită a da ministe- 

rulut billii de indemnitate; acâsta a : înţelles-o : stegarii 

Roşiilorii ,. cari ati demascat cu necaz scopuli: diploma- 

tului în organul lor principal, grăbind fatala alliangiă, 

care s'a şi cffectuat peste câteva septiimâni cum VOM - 

vedea la locul stii, e i
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- Bttă rapportulii în cestiune all comisiei bugetare: 

__ Domnilor Deputaţi, 

In câtit privesce legea înstreinărit unei Diirţi din Bu- 
nurile Statului, 

Considerândii : 
Că Art. 36 autoridă pe Ministrul Finanelorit a trata 

cu capitalisti pentru realisarea unui împrumută de 50 
milli6ne lei, conformii baselor emisse în acea, lege; 

Că basele legi suntii văndarea immobilelorii pentru 
acoperirea datoriei flotante; 

„Că autorisarea da trata un împrumut nu ridică pu- 
terit legiuitore dreptulii seii de ratificare; 

Că legea de feciă a, fostii votată in urma promulgă 
rii Constituţiunei; 
Că art. 32 ali Constituţiunei alin. 4 dice: că ort- -ce 

lee cere învoirea, a, cătorii. trelle ramuri alle” puterel le- 
giuitâre; 

„Că guvernulii n'a suppus-o şi în delliberarea Senatu- 
lui, cândii legY multii may valin importante de cătii a- 
cesta le a suppusii; 

Că chiar dâcă Guvernul Sar fi socotit în drepti a 
contracta, fără rattificarea Canierei, acestii împrumutii, 
nu putea să ipotecese alte fonduri de câtii celle alocate 
de lege pentru stingerea acestei datorii ; FI 

- Că din 'scrissârea "D-lui Secretar general al 'Ministe- 
riului. de: Finance din 23: Octombre!) se constată destul 
de lămurit că. capitalistit: Englezi wati socotitii pe gu- 
vernii autorisatii a face, fără: sancţiunea Camerei, unii 
împrumut prin care s'ar ipoteca, alto fonduri de câtă a a 
collea prevădute în lege." 
-- In câtii: privesce imputernicirea D- lu In Bălieânu, 

, Considerând : | " | | 

D, Vinterhaldor,
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C4 D. Bălăcenu însuşi , prin . depeşa sa din 23 Oc- 
tombre, recun6sce că împuternicirea sa trebue reînoită 
dâcă Ministeriul 11 încuviinţâză propunerile de împrumut, 

Că-D. Bălăcânu la 24 Octombre a contractat împru- 
mutul cu Oppenhein fără a astepta vospunsul D-lui Mi- 
nistru ; 

Că Domnitorul, Consiliul de Ministrii şi Ministrul de 
finance în speciali a constatat că D, “Bălăcânu cra. în 
congediii, şi contra ordinului D-lui Ministru de Finance 
a contractatit împrumutul pe basele -unek împuterniciră 
încetate ; 

Că D. Ministru de Finance, a , luat actii că D. Bălă- 
cânu a contractatii pe responsâbilitatea, sa; 

Că D. Bilăcânu a, trecut chiar. şi peste imputernici- 
rea espirată , contractândit împrumutul cu 10!'/, la “%/ 
mal jos de cât.cursul rentei danubiane: la Londra, şi cu 
uă dobândă care se urcă cu interesse, comission,, sam- 

sarlicii şi alte cheltuele la 212: adică cu 72%/2, mal 
multii de cât dupe împuternicirea espirată. . | 

In cât privesce condiţiile împrumutului : 

Considerând ; „i : 
Că împrumutul contractat de. D. Dălcânu, departe de 

a ajuta, statul în crisa financiară în care se află, la a- 
runcat într'o situaţiune ruinătâre prin. condiţiunile, one- 

“v6se cu care s'a făcut; ... 
Că art. 18 din contract, dândii preferință în timpii de 

3 ani D-lor. Oppenhein pentru : negociare a ori ce îm- 
prumut, pune pe Statul român în neputinţă la ori ce 
nevoe de a 'face-un alt împrumut, cu condiţii mai folo- 

sitâre de câtii acesta; | 

Că D.' Ministru de Finance însuși, prin depeşa sa că-: 
tre D. Bălăcânu, . arată că: preferă - miseria în care se 
află tesaurulii publicii, de câtă acelle condițiuni ruină- 
târe; că. condiţiunile împrumutului Erlanger eraii may
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olositâre 'de câtit alle imprumatulut actuali cu2,654, 560- 

fr (după tabloul comparativii). 

"Că împrumutul s'a contractatii în timpul cel mat neta 

vorabil, pe cândit capitalistii însemnați din Anglia nu 
vccunoştâit: guvernului dreptul de a contracta un asse- 

„menea împrumut fără rattificarea Camerei, şi printra- 

câsta, îllii discreditase: înainte de a se .efectua,; 

"Că cu “tâte acestea D. Vinterhalder, în scris6rea sa 
către 'D. “Ministru de Finance, se fâlesce car fi putut 

contracta cu condiţii mai pucin' oner6se; 

„Că chiar la, 21 Noembre se vede că sa făcut D-lui 

Ministru de Finance uă propunere pentru un “împrumut 
de 50 milline lei, cu condiţiuui care să nu coste Ru 

multit de cât: 11%) 1] a %, tâte spessele coprinse, 

In câtii: privesce “approbarea împrumutnlui fâcută de 
Consul de: Ministriy, în urma sosirii D- lui Bălăcânu; 

“ Considerândii:. 
"Ox motivele espusse 4 “jurnalul Consiliului de minis- 
trii din 3 Noembie nu  Suntii altele de câtii, neceșităţile 

tesaurului; 
„Că aceste motive ai caistatii şi la, contractarea îm- 
prumutului cu Erlanger, şi cu tote că condiţiunile e- 
raii mult mat pucin oner6se,; contractul s'a respins: 
- Că dupe desaprobarea "dată de întregul Guvernii con- 
tractării făcută. de D. Bălăcânu, nu se: pâte înţelege ce 
a putut îndemna pe Consiliul-de Ministri a reveni asu- 
pra acestei hotărâri, şa lua asupră'şi, cu. 12 dille înain- 
tea deschiderii sesiuni! : corpurilor legiuitre, uă -respon- 
sabilitate aşa de 'gravă,! Comissiunea, Budgetară în una- 
mitatea membrilor presenţi, anume : - “prinţul Grigorie 
Mihat Sturza, : Nae Pâel6nul, Andrei Prijbenu, “Alexandru 
Gheorghiu, Mihail Cogălnicânu « şi subscrisul, i 

Declară :: 
"1. Că D.-I6n: Bilăcânu. a contractat imprumutul Op-
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penheim întrun. chipit nelegal, fără, procură, şi chiar 
contra ordinului espressi alti guvernului. | 
-:2. Că acestit împrumut: este, contractatii în condițiunt 
mal grelle de câtii chiar acela, din procura espirată dată, 
D-lui Bălicânu cu oceasiunea. împrumutului : Lefâvre, 
mal grelle chiar şi de cât condiţiunile împrumutului Er- 
langer, pe care: insusi : D. Ministru, de Finance le. a de: 
clarat ruinătâre pentru ţârră., pui 5 
"3. Că D. Bălăcânu. trebue să i Bu trimisă “naintea Jus-. 
tiţieă ca, passibil de. t6tă. „asprimea, . leg gilorii, si. iespunqă-, 
tor cu pers6na şi averea sa de: “t6te pagubele ce a'ad-, 
dusi ţărriy, lucrând fără „procură şi fără calitate. .. 

- 4 Că D. Ion Ghica ,: preşedintele . Consiliului de. mi-, 
nistriy, a făcut răit aprobând împrumutul Oppenheim în. 
calitate de Ministru ad-interim. la, finance, când „trebuia, 
să cunâscă - desaprobarea, espresă ce: se :dedesse mai, 
iainte asupra acestui împrumut; de D. Ministru: titular 
de “Finance. Petre Mavrogeni.:. .. -.-:. 

5. In fine. .că Guvernul, recunoscând: împrumutul, tm 
vilătoriă, Acut “întrun -mod atâtii. de arbitrarii, : fără a 
pune pe Cameră în. posiţiune de a se rosti asuptă, Ş'a-, 

cesta, când numa! erai de câtii 19 dille până la: întru-: 
nirea, Cc], 'a causat; „ţărrei uă mare. pagubă, şi dar merită, 

„bâtă desaprobarea Represintaţiunii naţionale. . 
„ Baportor:. Gr. Balşă.. 

Am onâre a „vs aminti, D-lor. Deputaţi, că “prin. jure 
nalul s&ii :de ;la. Decembre, anul trecut, Consiliul de Ali-, 

nistri a, mai afectat. dreptii ipotecă concessionarilor îm-: 
prumutului -Oppenheim.. 6,040,000 lei în veniturile vă- 

milor, a doua, ipotecă. după concessionarea împrumutu-: 
lui Stern, în. privire . că după art - 15 din contractii, 
Statul era îndatorat a da uă potecă. de 16,548 „000. 
lei cel pugin, şi că. Guvernul” mu a dat de câtii- 10. .mi- 

line şi jumătate..':... î. Raportor: Gr. Balşă,.
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- Lăsăm acum parola, Deputaţilorii;, căci din frecarea, i- 
deilorii va răsări mal bine lumina adevărului. 

„ Discuţiunea urmeqă în şedinţa de la 14 şi 15 Ia- 
nuariii 1867. 
“DD. V. Boerescu susţine că nu e politicii şi prudinte ca, 

piintr “uă interpretare judaică de cuvinte, să se dărâme 

împrumutul, adică creditul ţearii în Europa; deduce din 
desbaterile Constituantel că guvernul cra, aurorisat a con- 

tracta imprumutul; alt-fel legea ar fi fost uă illusiune; 
că de şi prin art. 3 împrumutul e umilitor, der trebue 
considerat ca faptii împlinită ; că arii fi trebuită să aş- 
tepte guvernulii ratificarea Camerei, dar legea n'a fostii 
esplicită, şi culpa ea Constituanter; că crisele ministe- 
riale nu tr ebuescii făcute assupra budgeteloră, cari sunt 

a le ţerii, că Camera are destule alte midl6ce a provoca 
crise ministeriale ; şi propune ca comissiunea budgetară 
să'şI retragă conclusiunile. 

D. Ion Brătiann sc” apără mai multii pe sine, ca Ai- 
nistru de Finance din timpulă Constituantel, căndi sa 
votatii legea, pentru aceliii împramutii, observândii că a 

propusii alte mijl6ce pentrn accoperirea datoriei flotante, 
precum. adaosul impositeloră fonciare pe 6 luni, venda- 
rea unor domenii alle Statului şi monetta-hârtie ; şi că 
acelle imposite, votate de Constituantă, şi înscrise în bud- 
gete, aii fostii suprese' de guvernuliă Ion Ghica; şi fiind 
că toţi aii tăcutii cândă s'a violatii legea, budgetară a 
Constituantei, să. suffere ţârra consecinţele; darit fiindii 
că guvernulii a umpluti - Jăgile Vistierici cu miliânele îui 
Oppenhe im, nu e drepti. a i sc da votit de blami; cu 
t6te acestea : Ministerul nu trebuia a se servi cu ches- - 
tiunile financiale spre a face politică, şi spre a'şi crea uă 
popularitate cu desființarea impositelor, în , ajunul, alle- 
gerilorii (aplause). .. | | 

op Cosi Inionu, ca metubiu allti comissiuniy; apărând 
» Qice: „că de şi cu stomahuliă. lihnită, fiindit
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că Camera s'a pusti în durerâsa, situaţiune în care se află, “ Cardinalit când allegii pe Papa (în permanență), însă observă : Ne . | 
„Că D. Ministru preşedinte, contra obicinuinţit D-sele, în şedinca trecută, a fostii violentii şi nedreptii, învino- 

văţindit: comissiunea pentru respândirea projectului în. 
discuţiune în mulțime de. broşure ; că, se miră de scan-: dalisarea, sa, pentru publicitatea, broşurelorii, cândii D-sa 

sa declarat, prin Monitorii, că, ca Ministru constituțional, . 
înţelege a cârmui. ţârra prin pressă; că, acâsta s'a fă- 
cutit spre a se aduce cestiunea la 'apprecierea acelluia 
pe care Voltaire îl declara mai cu bunii. simpţii de” câtii. 
bărbaţii cet mat de genii, adică t6tă lumea, adică Opi-: 
niunea publică. Inţelegemi să, mă fi scandalisatii cit, ob-. 
servă franculit oratorii, atunci cândii pressa era încătu- 
şată sub regimul mei; dară nu înţellegii a se scanda- 
lisa Ministru I. Ghica, atâtii de liberale, şi. care. profes- 
seză atâtă de susii respectulii sei pentru pressă (aplausc). 

aD. Prim Ministru a, dist că Camera nare dreptul a 
trece peste capetele guvernului, adiogândit D-sa, că daca 
e aşa, chiar de sâră va propune . Domnitorului a numi 
pe D. Bălăceanu din nuoii agentii ali guvernului la Pa- 
ris. La aceste teorii, i! voiit observa: că până nu vine 
Ministerul a lua asupră'şi responsabilitatea, actelorii, .A- 
dunarea, are. dreptulii.a, cere darea, în judecatii a ori că- 
rul funcţionarii ali Statului; şi pentru ucâsta, nu voii. 
merge în. Anglia, unde s'aii datii în judecată .de Parla- 
ment generali, guvernatori, şi alță funcţionari ai statu- 
luy; ci vă voii cita precedenţi din analele n6stre parla- 
mentare. :In Camera Moldovei sait dati în judecată mat 
mulţi prefeţă, fiindit-că, s'aii .amestecatii în alegeri; chiar 
în sessiunea actuală, s'a propusii darea în judecată a 
preietului. de Mehedinţi;. şi îri camera. din naintea . lui 
2 Maii, D. Gr. M. Sturza a propusii darea în judecati, 
a onor. D. Negri, agentulii țerrei la Constantinopole;..,
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că. daca: guveriulii are 'dreptulii. a numi din" noi pe D. 
Bălăceanu agentii ali ţerrel la Pâris, Şi Camera, are 
dreptuli, cândii va veni în desbatere budgetulii Ministe: 
rului de Esterne, să nu  votese banil. pentru acea a- 
senţie; şi eii unul aşa voiii face, chiar pentru cuvintele 
ce a:îndemnatii pe comisiunea budgetară â cere darea 
în judecâtă a D-lui Bălăceanu: căci cit nu vocseu ca un 
agentii: săi. permită a dice unui ministru „dă-te la uă 
pârte, că :iaii ei ttă respunderea assupra mea, înaintea 
Domnitorului.“ Eii:nu voescii ca. centrulii de gravitate 
allii puterei. essecutive să fie la Paris; cii nu voeseit ea 
aprecierile! stării nâstre financiale să fie în portofoliul u- 
nui altii funcţionarii ' de câtii în 'portofoliulii ministrului 
nostru de finânce (aplause) ; şi tote acestea s'aii făcutii 
de D. Bălăceanu: : sie 
“: „Ministerul însuşi nu va contesta că împrumutul Op- 

„Penheim, afară, de cheltuele,: costă pe “țârră de la 17%, 
la 181], |, pe-annii.: Aceste - țifre se vor mărturisi, în 
cusii de 23 'de ani, de toţi Deputaţii care se. vor. suc- 
cede aici; le vor mărturisi toţi contribuabilii, în acel 23 
de ani, ei cari. vor achita acestii împrumut... 
““2D.: Pim Ministru a mal disii că atacăndi împrumutul: 

sdruncinăin însuşi creditul publică, făcându-ne- D. Minis- 
tru, cu cunoştinţele sâlle întinse de fostii: profesore de 
economia politică; uă mică lecţiune ' despre fluctuaţiunile 
creditului. şi- despre” causele. care”lii lovesc, 
- „Nu aq crea momentul a ne dice assemenea cuvinte; 

ci trebuia spuse atunci: câind.a, lăssatii a, se: răspăndi în 
țGrră şi în streinătate sgomotuil că situaţiunea, nstră fi- 
nanciară este desesperată;: că avem: pănă: la opt sute milliGne ler datorie ; aceste .cuvinte: suntii de natură a 
sdruncina,: într”un--chipii grosav, creditul nostru: .. “„Baronul Stern -a priimit a, contracta cu: noi; -şi pe 
obligaţiuneai de. 100 galb.-ne a dat 8S 'galb. Cuni se în- 

Bi 
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tâmplă că pe aceeaşi: cbligaţiune ds '100 cal: am: prii- 
mit numai 52 galb. 3 Aci este tâtă cestiunea. 

„Cum s'a făcut împrumutul acesta, nenorocit? Gore: 
tarea împrumutului: s'a încredinţat unek persâne, alt- fel 
onorabilă, dar care: nu era uă: specialitate” în măterie f- 
nanciară. Aci e nodul: cestiunel. : E Te 

„7 „Cât pentru” legea Constituanter,! D. Ministru us: in- 
terne a 'avutii 'cuvântit: Când a gisti: vă sfătuescii, Dom- 
nilor, cănd veți. vota uă lege pe "viitorii, ! redigiați-o” ast- 
felu: înicăt: să nu: hal fie, supusă la: felurite interpre- 
tăni;€ deci “legea. nu dă: Guvernului “numal” dreptul “a 
tracta,-:ci' şi dreptul "a contracta; “dar, cul, sa dat a- 
cesti drepti? S'a: dat Guvernului, Bing” colectiv, fiinţă 
morală ; iar :nu unei: singure persâne. Dacă Guvernul ar 
fi veniti: în Adunare şar. fi disă: “daţi carte Blanche (pu- 
tere nemărginită) 'D- Iu N: "a contracta, uni îm- 
prumutii de 18 “o milliSne, franci, „fără veservă de rati- 
ficare din: pârtea “Adunării Vai a “Guvernulul, Adunarea 
nar fi accordat; ninenut' acestiă drepti. 
EI bine! aci” este greşâla Ministerului +: "drâptul care 

Camera, ba dată Ministerului, „la: 'sub- “delegatii ! unei 'sin- 
gure' persâne ; ș Şi acesta, fără reser vă de 'ratificare (apro- 
bir, aplause); şi “dovadă, 'că aci este “greşâla, că, dacă 
D.:Bălăcânu : ar fi avutii uă' procură, mărginită, adică, ca 
lucrarea, sa să fie supusă ratificării „Guvernului, sunt 
siguri “că Ministerul - atunci şar: fi gissă : nu Tatificti a- 
cesti - împrumut, şi preferi ' miseria' în. care "mă aflu. 

Nereservăndu-şy- însă: dreptul de ratificare, Ministerul "ȘI 
a. legat bracele;: şi cu'tâte că agentul” de 'lă: Constanti- 
nopole a 'r&spunsii, în. numele: 'Doninitorului, că nu, Te- 

„Cunâsce' împrumutul,” procura 'D. Bălicânu fiindi: pentra 
unii anume îihprumutii, Guvernul. a trebuit să ție s6mă 
de amenințările D.: Oppenheina, ' care a, iespunsti : „Pu- 
Gin "mi pasă! Procura e în regulă; nu priimescii nici uă 
împăcare ; căutaţi-vă cu: agentul Doua | 

10
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-i'Eată causa, pentru ce Ministerul a fosti sili a trece 
peste furcele caudine ale D. I6n „Bălăcânu ; și pentru ce 
Camera e silită la răndul ei a trece pe sub furcele cau- 
dine: ale. D.. Oppenheim,. admiţăndit. împrumutul ca faptă 
îndeplinit;, şi: 6t4 causa. ce a silit şi. pe Comissiunea bud- 
getară a opina pentru darea :sea, în, judecată, fiindă,. că 
nu trebuia să lucrede cu inima, ci cu capul, căci a con- 
tractată unii. împrumut; grei, . fiindii silit chiar guvernul 
a dice că-s'a făcut cu condițiuni grelle, -. 
-- Aşa dar Ministerul a greşit: prin slăbiciune în facia 
acestei situaţiuni făcută de agentul s&ii, şi ma! alesi a 

- ameninţărilorii sâlle;-a greşit, neavendi destulă răbdare 
încă 12 dile până, la intrunirea, Camerei, pentru ca a- 
tuncă, să. vie. înaintea. ci, și să arate faptele, petrecute. 

„Ministerul a, preferit . a se îmbrăca, cu. respunderea fap- 
telor, agentului. sei; Ministerul dar,; nu nol, a provocat 
crisa ministerială... 
„„Ni.se gice, că prin conclusiunile „rapportului, se dă 
Ministerului unt blamii, ceeace nu .era. în competinga 
comissiunel ; dar, acesta, este ut simplă opiniune pe care 
Camera o pote. respinge, allă ex fiind dreptulii de blami.. 
„„aCât pentru „teoria . D. Ion. Brătianu, :că, Comissiunea 
nu putea emite uă asemenea, „opiniune, înainte d'a vedea 
daca, putem, succede „Ministerului blamatii, voiă respunde 
că , apreciarea . cestiuniă politice nu. era în attribuţiile, Comisiunii ; „Căci, altfel, „după teoria emisă, nici uă Co- 
missiune n'ar maă. putea, să vie la ,uă conclusiune. . Co- 
missiunile „Se allegit „ca Comissiun! cercetătâre, nu ca corpi. politicii; „Comissia budgetară, e compusă, de depu- taţi din tâte fracţiunile, din stânga, din „drepta, şi din Centru ;, dovadă că n'a, fost uă idee politică care a pre- . sidat la, alegerea, acestei comissiuni ;. prin urmare, „ea nu e Ama AB Mier, ăi aparedare e te za iai ta Ca deputati, „ca, membru allă corpulur. politicii, „XE 

pai ere
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mărturisescii :. în... sinceritațe că -Amprumutulii. âcâsta, sta; făcutii înt”unii modii neregulatii şi păgubitorii ;. că sar fi pututii face întrunit. modiă mat bunii. și: may folositor 
țerreY;. şi. mă “întemeesă : în: acâsta: pe: însusi. cuvintele secretarului generalii: allii : Ministeriuluy de Finânce, cate vine şi dice şefului seii aceste cuvinte ,- ce: merită -tâtă seri6sa, luare aminte a D-vostră cei a ua 
+. „Imprumutul: s'a -încheiatii fără ist fiii. consultatii; -şi daci. vine” că . condiţiunile- lui sunt: mai pucinti avanta- gi6se. de: câtii acelea: ce: mă. fălescii că aşi fi putut do- bândi prin alte! câse.. de bancă ; „astă-dI, în- facia unui faptii îniplinitii, cândii contractulii se află ratificatlti, credit cu totulii de. prisosii a mar reveni a, 'acestii puneti, a vă esprima uă părere: de 'reii nefolositârg ete,& ii „Intre onorabilul D. Bălăceanu: şi între :ouorabilul D. Viniterhalder, ca, specialitate financiară, voiii fi pentru o- piniunea cellur din.urmă; şi convincţiunea mea, este' că, dacă nu Sarii fi. fâcutit cu atâta':pripă împrumutul con- 

tractatii de :D .Bălăceanu,. sar. fi. pututii. face. unii îm 
prumutii. multi mat bunii, pe 'sprijiriulă 'moralii care “li 
câscigasse ţârra prin recuriâscerea Domnitorului de-Tur-: 
cia şi Europa întrâgă.&  -.;,. it ni ai 
-.D. Preşedinte allii consiliului,. avendii celli. din urmă 
cuvântul, respunde: „că în ţerile celle mai constituţio- 
nale nu se tipărescii tâte hârtiile din cancelaria uriul mi- 
nisterii; că, nică pressa, nici deputaţii n'aii dreptii să Pu- 
blice tâte dotumentele oficiale; că tâte îniprumuturile. 
sunt oner6se ; că -ministrii de astădi, nu sunt din aceia; 
cari: faci. treburi; că numirea D-lui Bălăceanu nu; tre-: 
bue privită, ca: uă sfidare, ci numai ca. uă dreptate; ce 
nu cunâsce în ţ6rră nici unii financiari de talia acelora: 
cari se află în alte. părţi ; că. ministerulii nu putea, merge 

"la Paris, nici a chemă banchierir. streini în: ţerră; că îm-; 
prumutulii Erlangher, “dupe calculile făcute de D-să cu 
&meni speciali, era cu. 2 mmillione-.mal onerosă; de cătii:. 

* 
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allă lu Oppenheim, şi :că în 15: ant ajungea la 24 mil: 
liSne:mar multi. ACEI a o a ID 
-u Acestea; avâmii de disă, termină D. prim-ministru ; Şi 
guvernul acesta „va fi mal mulțumitit- de votulii de blamă 

“ali. D-vostră de cătii de 'vatulii:de confiență. - 
21(AT A! sgomotii, murmure).. : .. -.:: o 

»D-lorii, posiţiunea acestur Ministeri este fârte oste- nitore; -şi. suntii: convinsi 'că 0 înţellegeţi:şi D-stră. Prin urmare, votul de blumii pâte-.că .nu'lii -veţi da; deră şi 
dâcă.:"ă veţi da, îl vomi purta cu mândrie, pentru 'că * în, qillele “rele am luati :uă responsabilitate pe care al- 
ţii nu arii -fi luato ; dâri am. scăpatii uă 'situațiune fi- nanciară; din 'celle mai grele, şi:pâte că mâine cel:ce ali 
dată acesti blami, judecândi! mal. rece, vori regreta că 
"Ii-aii;:dată unul :Ministeri care. "Şi-a făcutii datoria; cu atâtii; mal multă ne amii .făcutii 'datoria,. cu câtii, în tim: puri. grele, amă; luată, assupra : nâstră uă .. responsabili- tate, pe care..nu ară fi luat-o 'orl-cine, “Şi. on6re D-lui Bălăcânu,. chiarii. dâcă ne-a: forţatii mâna, cumii a diss-o D-li Cogălniceanu;;:V& declarii că posteritatea, care va cerceta cart. eraii. impregiurătile financiare de atuncl, ne va da dreptate că amii ficutii acestii împrumutii, de și onerosii;. pentru că şi nor âmiă regretatii,: că țârra nâs- tră s'a' aflată. în “posiţiune : d'a “face: assemenea ÎMpru- Muturi e ti ii e 

-: Puindu-se :1a: votit: mar -mâlte! amandamente, proppusse »* de DD-nir:N.. Ionescu “și: Flevă,. d6 -comissiunea,  budge- tară, şi ide! D-lii.; Vasile Boerescă,: Să .priimesce amanda- mentulă. celui din; urmă! cu '58:.voturi :conțra:40; iară „Di Ion Brătianu: se: abţine: de la: votii, din. causă ultime- | lori 'cuvinte:alle D-lux:IGă Ghica.:. ti i Comisiunea .: btdgetară; modifică :. conclusitinile. rapor- „talur: sei, în: modulii: următori ::f 5, 
ir, Căde Şi împrumiitulii; Oppehheim ! era! făcutiă întrun - modă neregulatii şi: :ruinătoră pentru: ţerră, dupe : în-
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sâși declararea ' Guvernului, însă, că: faptii îndeplinitit; 
şi numal spre ferirea disereditulur: financiari ailii ţărrer, 
comissiunea buduetară 'este ; nevoită: a'propune “Adunării 
înscrierea în budgetulii : Ministeriulut: de finance : a annui- , 
tăţir de 8,425,103 ler. parale 11: ia - 

In privinţa -procedurii, fiindi că: însuși * Minisţoruni- a 
declaratii: că imprumutul: s'a făcuti : fără procură! spe | 
-cială, si n paguba ţărrei,: şi fără a,'reserva: şi! "puterii 
leziuităre apreciareă * faptelorii, 'căndit inu” mat erd-: -de - 
câtă 12 ile pină la! întrunitea * GI, . comissiunea -: Tcui 
n$sce că acestii 'modii. 'de : procedură. a compromisii, în: 
trunii chipii: gravă, interesele financiare: alle țărrel. 

„IN ce sc atinge d6- D. Ion Bălăceanu, fiind:că! D. Mi 
nistru a declaratii că! ia ASSupră/şI_! t6tă: vespunderea a-: 
cestul. faptii, 'comisiunea retrage :propunerea; sa, pentru 

darea în judecată a agentului: Guvernului.“ i ii: o: 

Amendamentulii D-lut: Boerescu-e era a 'conceputii în. ter- : 
menit următori : aa i 
;Considerândii « că “prin legea: votată: de Constituantă 

care a dati: guvernului autorisarea - Wa; contracta uni! 
imprumutii, nu 'se':vede vi”uă :ârătare:de! condițiuni, aick 
vr "uă reservă, ăi ratificării. adunărilorii : “viitore ; - îi 

„Considerândii că m „consecinţă acestii Aiprumută ste 

page Pie î 
ui correntii i Dată LR î 

„Aduhazioa: decide; ia se înscrie e attsta!a cinra | în bud 
getii, înlăturândii conelusiunile comissiunet budgotare.« a: 

i. Acâstă : propunere, susținută” cu 'talentulit cunoscutii 
ali D-lui Boerescu, fu votată'cu majoritate" de: 58 co 

tra: 40. lată unii : mijlocii: nobilii de! resbunare din par- 

tea, D-lut Boerescu, 'contra autorului acelluf. 'rapportii care 

Opina, la, 1861 pentru darea în "judecată a: ministerului de 

la '13 Iuliti. 1860; din:care: făcea : parte şi D. „Boerescu; 

vapportii: demnii' de antorulă ș sei, si în carefirezt pase 
FE E ee i 

o te pe tai ea - 

î
.



150 

sage 'ca celle următâre, cari se poti aplica. may bine D-lui 
Ion Ghica, la 1867;-'de căti D-lui Boerescu la 1861: - 

iiim Libertatea şi. dreptatea, trebuie. să fie unii instinetă 
all sufletului, iar nu :uă vană: paradă.....: Ş ă 

„Acestii guvernii, inspiratii 'de intențiuni rele, a zădăr- 
nicitii tâte - speranţele - Românilorii; ast-felii în cătii ne 
trebuie silințe mari ca să putemii eşi din anarhia şi din 
discreditulii în care am căgdutii,... -. Mi 

„u" »Acellii. guvernii :printrunit sistem culpabili, făcândii 
paradă de ;sentimentele celle maj înalte, a căutatii a a- 
măgi lumea, spre :4ȘI -adjunge culpabilulii seii scopii.* 

Iată cum vorbia maestrulii în morală. şi în 'educaţiune, 
D. Ion Ghica, la :.1861; Şi am .vedutii: faptele sâlle ca 
ministru salvatore după" 11: Febr. : 1866. IE 
Se -vedemi acum. aprecierea împrumutului Oppenheim 

de către D. Rosetti şi C-niai: i 
Românul“. de la -16; Ianuariii 1867 dicea: 
„Guvernulii este vinovatii, nu pentru că a făcută îm- 

prumutulii, ci pentru că. a violat legea, votată 'de Adu- 
nare, prin nepunerea în vindare a moşiilori prescrise de 
lege, şi- prin suprimarea impositelor votate de Adunare, * 
„Pentru ce 6re? fiindii că veneaii . alegerile, şi miniştrii 
voeaili, să câştige pe proprietari; - fiindi că miniştrii: a - avuncat-pe D.. Bălăceanu, în faţa. comissiunit budgetare, 

„după cum Toreadorii. aruncă în facia taurului pinda cca 
roşie; şi ast-felii : Ministerulă a scăpat : prin lovirile. ce 
S'aii. dat D-lut- Bălăceanu. ir Da as aaa dp îi nD..I6n Ghica -s'a declarat Sâmbătă “Washington, şi 
Luni Cambon allii ; Romăniet,* .. „.. a 
-In No. de-la 17..Ianuariiă -1867,::; Românul“ dicea: “ „Domnu Prim-ministru, cu occasia desbaterii împrumu- tului Oppenheim, a dis: în Cameră că D-sa cu colegii săi sunt nisce Washingtoni at Romănie), şi că. posterita- tea; va. bine-cuventa, Şi le va ridica: monumente, căci ai salvati națiunea. Nor însă, nu credemii 'că D-lor aii 

>
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„fostii Ia, înălțimea situaţiunei nu credem că D-lor ȘI ai 
implinitii „misiunea - ca: Washington sait „Cu „Cavour în 
1850 . Pta, m 

„In adrainistrațiune, în justiţie, “An friahce, ne „aftăm 
în aceeaşi stare în care eram înainte de-11 Febr.: a 

„Am tăcuti până acum, pentru! că “ținâmii socotelă de 
posiţiunea, cea critică a guvernului, ş Şi: pentru că sperami 
că elli va intra în fine pe''calea, ce x impune situaţiu- 
nea ţări! din năuntru şi din afară, 7 ii tir ra 
„Daca majoritatea, Camere! a, : fost silită a aa. minis- 

teriului un votii de: aprobare pentru împrumutul Oppii=! 
heim, acesta 'a făcut'o numat! pentru 'a nu se compromite” 
creditul: nostru! în: afară ; “guvernul însă, remâne' respun=: 
dător în faţa "naţiune! pentru acel imprumut, atât din 
punctul de vedere moral cât şi material. at 

„Cu tâte. acestea, not: asigurăm pe” Washington: al Ro: 
măniei că "1: vom da concursul : nostru,: ca şi în” trecut,: 
îndată ce va voi să schimbe “politica, adică să lovâscă a 
busurile cu tărie, să provâce: a lor descoperire, ȘI să facă 
să simţă țcrra că Domnia, dreptăţii 'ait sosit. e i, 

* Venimii ' acum - a votulii de blaznii, „dați ministerultir 
Ion Ghica i te d et minta 

In: şedinga de la 20 Pebruăris Qsnit. “No. 44 şi î5! 
pe '1867). vine pe" tapetii “propunerea: 'de neîncredere” în: 
ministerii, din partea D. “Petre "Grădiştenu, care 'dise că! 

nu pâte da punga Statului unui 'ministerii care n'a în-i 

deplinit prescripţiunele art. 132 din Constituţiune;, d'a face 
legi speciale 'privitâre la obiectele: prevădute Wacellii ar-i 

ticolii,' de 'esemplu, -la respunderea,: ministrilorii, la garan-! 
tarea: libertăţii individuale şa, pressei,: a: condiţiilor, i „dei 
adnmissibilitate şi: înaintare :în- funcțiuni etc. ete... 

“: Se: numesce : ui comissiune :ca:'să cerceteze 'propune-: 

vea; de neîncredere, şi minoritatea o aprobă, fiindit com-: 
pusă de -Domnii Ion :Brătianu,: Alex. Veric6nu şi Pruncu. i 
-"Acea propunere se desbate şi 'se voteză în şedinga de:
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la, 21 Febr. Desbaterea acelui. vot -de blamii find în- 
portantă,: dăm unii estract dintr'insa: .. pi 

D. I. Brătianu bas6ză votul de neîncredere: . : 
pl Pe. ameninţarea făcută de D. prim ministru că, daca 

în optii dile nu va termina Camera budgetele, numa! ica 
respunderea, situaţiunii: cuvinte grave în gura, unul băr- 
baţii. de Statii ca D. Ion Ghica, care: cumpănesce fie-ce 
vorbă;ce'% ese din; gură, şi. nu se. pâte scusa că le-a (isi. 
din căldura, improvisări ;.. . +. E IERI Pa 
-. 2.Pe ; ameninţarea, că şi: puterea, esecutivă are drep- 

turile, şi „mnijl6cele. sâlle. de. apărare, „fără a fi fostii pro- 
vocatii a face, assemenea ameninţări; .. mai. alesi cândi' 
acelle „cuvinte. aii. fostii,. la . adressa, : D-lui: Coglniveanu,. 
care a, făcut, uă lovitură . de Staţii; ceea cea, îngrijatii. 
pe mulţi asemenea .tendince; în starea, actuală, cândii 
regimulii constituțională este : încă .prea,; june,. şi. trebue 
să, ținemii contii, pentru, oY-ce. cuvinte de. natură a deş-. tepta, temeri: căci .D. ministru: prin acelle cuvinte a [ă-. 
Satii să se. înțellâgă „că, drepturile. puterii esecutive Var, 
putea intinde peste marginele Constituţiunii. .. . : 
;:3.. Pe conduita, echivocă a, ministerului, care n'a sciut a 'se ridica la, înălţimea, missiunii sâlle d'a înfrăţi. par-" tidele, spre a, da, mă: maioritate,' care ar fi avut'o guver- 

nulii,. daca, ar, fi .adusii proiecte de lege: ce ar fi dat Sa „ tisfacere „dorințelorii legitime alle :ţerrei, . nemulțumirea . __ în ţârră fiindit, generală, şi legitimă, - 
- 4: Pe imprumutulăi, Oppenheim , :pâ.-care D, 1. Bră-. tianu Va votatii numat; în' consideraţia creditului țerrei în: facia :Europel,! invitândit Camera, a încuviinţa trecerea în 

budgetulii : Statului,aacellut creditii, spre a evita -uă crisă i ministerială în-. momentul. cândii- ochi! uroper. finanţiale : erai: ţintiţi assupra votulut acelluia ;; a criticati însă, nu „Rumal, modulii . cum .s'a; făcut; împrumutulii,, dar. şi. ne- îngrijirea : guvernulur a. se'.lăsa: a fi :pusii în. acelle con-- diţi uny care: sălii ::aducă, i Ja “trista necessitate.; d'a con-.
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tracta- ună - împrumuti atâtii :de “onerosă ;. căci” nu 'este a-scăpa” ț6ura "prin măsuri finanţiale:: asmenea 'natură;- 
fiind contra împrumuturilorii, cari compromitii viitorulii a- 
verii ţevrei . fiind may 'de' preferit: contribuţiuni: ca; celle 
votate de: Constituantă, ':pe care “guvernulii a:;rcfusat: a 
le împlini, fără consimţimentulii prealabilă. ali Camerei, 
şi când 'dobânda împrumutului ieste multii:mal” mare de: 
câtii acelli: mică: adaosii de,impositii (numer6se aplause).; 

5. Pe manţinerea, concessiunelorii, datoria, unui :gu=i 
vernii fiind “a pregăti opinia publică; .prin 'Monitorii, iar 
nu se vie întrunit modii ascunsti şi tăcutii cu'uă cifiră; 
în' budgetii fără a, spune nimicit ș şi ministerulii a ţinitii .. 
şi în acestă. cestiune un. mutismii: completă, de şi-atre-: 
buit: să aibă uă puternică : pressiune: care săli facă a per-: 
siste în: acelle coricessiunt' atâtii:. de; reii: vădute de. ț6rră-: 

.. 6. Pe. reformarea - bugetului, ce, a; luatit::camerei -unuţ: 
timpii: lungii, atătii. de pregiosii, încât i 'trebuia camere: 
uă discuţiune: de: patru cinci. luni 'ca să: pâtă cântări iâte! 
acelle : reforme “făcute: de: Ministerii în bugetit. Cel :pu- 
cinii “Ministerulii. n'a: spus francamente opinia, sa în prin=: 
cipiii, ca 'să:scie camera pănă unde! pâte suileii ascmeriea,: 
preschimbări :în:bugetii. sii: si : ia 

„Chiar: camera - Angliei, : care : are: uă: educaţiune: 'de! 
seculi, daca nu ştie ce voeşce Ministerulii, şi daca. pre-! 

şedintele nu. va; fi” iniţiatii în” politica, sa, camera va bate 
câmpii, şi : guvernulii:' va, produce numai frământături, 
chiarii ţiind-o: pe: lucru şâse luni 'saii: unii anit.: - pi 
7. Pe posiţiunea guvernului în faga'carherei ,:nefiindii : 

guvernulii ''espresiunea, majorităţii camerei, fiindit că: n'a: 
ştiutii:“a se “face “espresiunea nevoilorii : și: trebuingelorti 
țărrei ; “iar: daca “adunarea n'a; 'voitii "a da “guvernului: 

Pta ru 

- de la începutii unii 'votii de neincredere, tocmăl acâsta este ! 
uă dovadă că n'a voitii a face crize ministeriale ; “căci: 
toţi ştii ca; şi D. Brătianu că desele schimbăii de ministere 
ati provocatii 'lovirca d6 statii: de 2 Maiti, fiind că Minis-"
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terulii. Cogălnicânu a fosti: susţinutii dece luni de adu: 
nare ; ci sait datii alte arme acelui ministerii « ca s să facă 

lovitura de statii. 
"„Căt” pentru “Ministeulit 16n: Ghica: daca: nu-i ami 

dati îndată votii de blamii, causa 'a fostii că, fiindit unii 
regimii noii, nu voiamii a.provoca îndată .crisă ministe- 

rială ; şi amii sufteritii, de şi administraţia, sa era fârie slabă, 
de şi. cra somnolengă în tâte, fiindi activitate numal în 
relle şi în răutăţi, „ii 

„: Depeşa D! Cândă; de la Craiov, unde “D. 16n Ghica 
are aflecţii, : este în defavârea. Ministerului; “căci dice a - 
se'lua măsuri: îndată ca, să încetese focurile. şi hoţiile, - 
administraţia .fiind cădută -. .... „. Daca administrația 
nu este activă şi intelligintc, tâte legile vorii fi uă literă 

mârtă: i. ;: Prestigiulii nu se pierde prin interpellări, ci: 
îllit. câscigă: guvernuli: când se pune la înălțimea, missiunii 
s€le, :cândit: se : face adică espresiunea nevoilor ţerrei, şi 
când este vrednicii. să le dea uă satisfacere (aplause). 
--„EBată de ce n'avemii. încredere în! Ministerii, fiindi că 

nu 'credemii că are tăria, de caracterii, şi acellit curagiii 
ca în. situaţiunele grelle .politice să lupte cumii trebue: 
pentru interesele cele mari alle țărrei în faca. tuturoră. 

pericolilori .(aplause);  iarii hu ca: în vecunâscerea de la 

„Constantinopole ... . ..:. . n 
„Membrii. acestui guvernii, “de şi i adversant a princ 

pelorii: melle,: cu. t6te astea, amii. susţinutii; şi numal 
cândii m'am convinsi că nu sunt la înălţimea voissiunii lorii,. 
atunci amii încetatii ai maă susține ;- -Şi acesta, este opiniunca- 

jărrei întregi, care voesce încetarea administr ațiunii de aq.“ 
;D; primii-ministru respunde că cuvintele D-lui Brătianu, 

că ministerul nu. corespunde la. sespiraţiile, şi trebuincele: 
țerrei, sunt . cuvinte Vage,, fără precisiune, po. care nu le, 
înţelege. domnia Sa, , | 

, „Pentru. „ataculii . “adusi. onotabilităţi ministerulut Iân 
Ghica, „eredăi că, din scăpare de vedere a iscălit D..I6n, 

.
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Brătianu propunerea de blamii,! făcând alusiune la încu:: viințarea fabricelorii de spirtii şi esportaţiune, dată numai cellorii ce se bucură de favârea ministerulul, it op 
„Pentru împrumutul : Oppenheim, ! -ellă s'a! tacuta! nu pentru a se plăti trebuinţele guvernului actualii, ci pentru 

refuirea, datoriei: făcută de alte guverne: și este: avanta- 
giosi pentru t6rră, că a rădicatii creditulii (murmure): 
„Pentru politica, misteriâsă, a: guvernului, D. I6n Ghica! 
respunde că, miniştrii treci de mult-ca, moderați, ptecumii. 
alții trecii de Albi şi: Roşii; ast-fel că cl nai a fosti nici 
cu drâpta nică cu stânga. DR 

„Am cerutii optii dille pentru. votarea! budgetului, sora 
a se lămuri! situaţiunea, a se regula chestia, de încre- 
dere. ministerială ; :D.. “Brătianu îmi attribue prin acesta 
intenţiunea unei lovint de Stati... cil aşa amiă înţellesăi. 

„Dândumi-se votulă de blamiă, voit. face appelă. la na-, 
joritatea Camerei a da, unit ministerii, fiinau că nu sun: 
temii de opinie. a se „dissolvai Camera..... ae a 

„Greşeli se potii: face, dar nu cu precgetaro;. ideile 
de ambiţiune: aii trecuti adi... ee si pt 

Nu credi că între noi se mat Vata zesturnători(); conzi 
spiratori şi socialişti ; ambiţiunea -de resturnare a princi-: 
piilorii recunoscute” de toţi, saii conspiraţiuni . contra; a- 
cestorii principii, nu esistă, nici nu poti esista. i: 

„Despre libertăţi, elle: sunt trebuinci6se,. căci Jiconţa, | 
omdră licenţa. - N'amii: aplicat ::legea,: se: Qice.:' Era peri-: 
culosii a aplica “legea votată :de Constituanta în silua-: 
ţiunea politică a“ ţerret: e:cestiune d'apreciere.: 

„Vă conjurii avotă concessiunele ; voiii stărui, ca deputat: 
Şi ca ministru pentru acâsta,; voiit stărui din tâte puterile 
melle constituționale (murmure); voiii. ridica glasulii met: 
pentru acelle: concessiuni ; “şi încă vă spuiii că votulit 

"ce veţi da adi e complicatii cu.acâstă cestiune.“ i: „“-:: 
Puindu-se la. votii propunerea: D- lui: Petre Grădiştenu, 

ţ
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din. 115 votanți, :abţiindu-se ' Ministrii, 56 voturi sunt 
contra propunerii, :59 pentru ; - prih urmare votulii de 
neîncredere .se :priimesce. -: -. -, 
DD; Rosetti în ; „Românul“ de ; la, 17 Februariă 1S67, 

critica, politica ministerului Ion Ghica în modutii următor: 
-. „Callea pe care a mersi ministerulit preşedutii de D. 
Ion; Ghica, o ,credemii forte greşită; prin urmare vătămă- 
târe; inţereselorii, generală; find. că primulii ministru tre- 
buia, după; "deschiderea; Camer d, şă convâce pe, Deputaţi 
în; întruniri particulare, Spre, a 1e, arăta greutățile şi gin- 
găşia situațiunii, şa le esplica politica sa, „tinta şi mid- 

„ l6cele cu care. credea a ajunge acea ţintă, și a face şi 
pe! "Deputaţi să spuie, opiniunele loră,. formândi ast felu 
uă maioritate întemeiată, „DP "aceleaşi, „principi ; din con- 
tra, ministerulii a lăsatii pe "Deputaţi să lupte între dinşii 
23 de: dile; nunal pentu "verificarea titlurilorii;, apol 
după: acâsta, D. prim ministru 1șĂ dă demissiunea oreia. 
înăpol; “fără, să 'scie' nimenă pentru! ce; şi nici atunel nu 
se sili a forma uă maioritate basată „pe principi, sait a 
se :retrage,: saii: a dissolva,: Camera. Li | 

„Daca ministerul a, avutiă. maioritatea,- apoi puma a. 

lui: este: culpa: că. Adunarea: a pusii trei luni; în _verifi- 
carea . titlurilorii,: în interpelări şi;?n. desbaterea, câtorit- 
va, udgete,  bătându-se ast-felii în: Şecit: în paguba nă-. 
Venit ta Tri PE it 

Daca. Ministerul... n'a avutii i maoritaţea, pentru ce 
n'a, pusi în.. lucrare, midlcele:: constituţionale spre a o 
dobândi ? şi;la.casii de nereuşită, să se! retragă motivat, 
lăsândi reiipunderea cellorii; ce nu .voiaii a: „primi poli- 
tica: sa,; bine: definită - Şi lămuriti: esplicată..:. ..:: i. 
„i Prin- isolarea : 'sa,. Camera a.perdutii -uă: sessiune în- 

" trâgă, în - verificarea: titluriloră, : în interpelări şi în des-: 
baterea unoră; budgete lipsite de „unitatea şi scopul spre, 
care elle.trebue:se convârgă: i pre iii i 
„i Şi, dup'aceste 'mari işi: neinţelese greşeli, ministerul
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face şi greșala neertată d'a reduca . în budgetultă instruc- 
ţiunir” publice -remunerariele . preoţiloriă, şi . professorilorti; 
d'a suprima; căte-va scâle şi, catedre; Şi-.ce-.e, mal 'gravii; 
ministrulii instrucţiunii - publice (D.. Strat) îşr alocâsă : :Su- 
ma de 212,561 lex ca cheltuele straordinare,. -ce nici. uă 
dată n'a figurati în budgetulii acellui minister, 

„Apol, în şedinţa: dela: 14 Februarii, primulii minis- 
tru, dupe ce :prelungesce sessiunea până la 15 Martie, 
accusă Adunarea c'a, pierdutii trei lunt; fâr'a, face nimic; 
puindii ast-felii. a treia :Gră cestiunea: ministerială ; și cere! 

“ai se da îndată unii votii de blamiă: sait de: neîncredere, 
dândii Camerei unii: termenii de ; :optit: (ile! spre a :da.. 
budgetele regulate; sai la' din contra, elliă: numat! pâte 
lua 'respunderea, şi va. demissiunca, — Şi după mai multe 
împunsături Şi, denegău + ! după:mai multe; întortochiări 
de cuvinte, . ameninţă pe: D.:-Cogălnicânu că ,: daca, n'ar.- 
fi „ministru, ar. sci; cum să: se: apere de. atacurile, D: sâlle. 

„Ast-fel :ministerulii, care, în: curs de trei lunj,. a ta- 
demnatii pe deputaţi samâne ; cestiunele, politice. şi mi- 
nisteriale după desbaterea budgetelorii ; ministerulii care a 
făcutii pe 'mortulii: pînă de unădi, începe a: accusa:Aduna:i 
rea ca perduti trei Iuui în: desbateri: :argătore; fără, a: 
putea forma uă ''maiositate : care; se dea. „unit ministeră 
care -să se: bucure de încrederea camerei. : .. i, uit 

„Dar 6re D. primii Ministru + dormit-a,, somnul mague= 
ticii de :la 15. Noembriii 66 pînă; la; 14; Februarii 67, ca 
să nu. scie ce:s'a făcut: în. aceste;trel luni? re pe tarie 

„Daca nu scie nimici, este culpabilii,. şi ca. românii, Şi. 
„ca omii politicii, si ca: Ministru; daca: scie, precumii. şi 

ştie. fârte bine, ; cumi n'a :vădutii că prin: cuvintele . s6le 
înculpă. Adunarea: în ;ochii: naţiuni, arătând-o: că îmnpie-: 
dică, pe : miniştrii: cel buni -şi ::capabili?. Asemenea, loviri, 
suntii forte pericul6se. pentru . regimulii nostru. parlamen-, 
tară, lovitii! a doua: (li: după 'renaşterea.- luf. unii bărbat 
ca: D, I9n Ghica. iaz crt ir iba detii atat?
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„Şi pentru ce ID). primă ministru, în loci: d'a respunde 
D.. Mărzescu, care "li apucase de scurtii, respunde D-lul 
Cogălnicânu, care: nulă atacase? D, Cogălnicânu, cândi 
a credutii că aşa cere politica ce urmăria, n'a disolvati 
Adunarea, ci a .făcut o lovire de Statii, Pentru ce D. 
primă. Ministru. amenință că pote s%! vie şi D-lur poftă 
a usa de drepturile de apărare? D. 16: Ghica trebue 
să scie, ca omii politicii, că uă naţiune, în urma atători 
frămîntări: şi căderi: devine biinuitâre şi temătâre ; tre- 
bue să fi raportatii prefectulii poliției câte se qdicii, şi 
cite 'se.. bănuescii; - şi temerea. respândeşce calomnia că 
adică sarii fi lucrând pentru distrugerea regimului constitu- 
ional; cumii darii unii bărbaţii de Statii ca Domnia sa, 
după: ce:a contribuiti prin cea mat! deplină neacțiune 

- şi prin isolarea sa de Adunare, la divisiunea, partidelorii şi 
la. neproducerea Adunării, ameninţă apoi Adunarea? Dar 
nu-ştie oare că, prin asemenea fapte, dă consistenţă te- 
merilori şi tutori calomnielorii, şi compromite ast-feli 
ceea ce nu se pâte compromite ? . | 

„Suntemii: dară siliţi a adressa, D-lut primii Ministru 
In Ghica: cuvintele ce diarele 'italiane adresedă bărba- 
tului de Statii. allii italică, D.. Ricasoli: .. 
“Nu: suntii “guverne tară de câtii acollea ce se redimă 

pe opiniunea publică. şi pe. libertate ; afară din acestea, 
m sunca ibieă Și pe Jibortate; aan dn a 
““Tot D. Rosetti, în „Românulii“. de la, 22 Februărit, 
unde s'a publicaţii şedinţa cu votulit de “blamii, termina 
ast-felă: revista politică, - i i 
- aChiar: daca - Ministerulit ar fi avutit câte-va, bile în 

„ fasdrea 'sa, totii-remâne constatatii .c'a avutii moraliceste 
intregă “Adunarea. în contra, lul.. Eacă 'resultatulii la care conduce uă politică :nedifinită, Şi şovăitOre,. s6ii misteridsă, cumii a -definit-o însuși D.. Dimitrie  Ghicâ e + Eatii recunoscința Roşilorii către: D.:I6n Ghica, care a înlesnit. venirea, acelley Camere de deputaţi clapisti, în pute-
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rea .reteveelor ; -care. a înlesnit venirea - Roşiilor la. pu- 
tere ca Miniştrir, :prin abţinerea de la votă a Ministri- 
lori preşeduți de IL. Ghica, şi mar ales prin ultimele cu: 
vinte alle acestuia ;! ce; aii provocată: votulii de. blamii; 

| cuvinte dise cu. scopă. da întărita chiarit .p'amnicii să pu= 
litici, numar ca. să inlesnâscă venirea Roşiilorii la, guvernă, 
negreşitii cu: scop. dar. compromite. ii căi iat 

D n Ghica, « ca  conspiratoră ă şi rasturuătorăa 
i ai  perpobuit, pe “ 

Ne remâne a: dovedi că D. Ion. Ghica, de' cânăti ap 
părutii pe scena politică, n'a făcutii de;cătii. a seallia cu . 
perturbătorii sistematici, spre a resturna, nu nanial, mi. 
nistrit,, dar. şi Domnitori, în: site dia DIR: 

» Cu 'tâte că: D. Ion. Ghica s'a siliti “a prinde tot-d'auna: 
s&rpele ' cu mâna, altuia, „cu tâte căi iconspirațiunele.:s€le 
pentru resturnări s'a silitii a le masca Subt unii constitu- 
ționalismii englesii, în complotulii. lui Bontillă însă se vede, 
pe facă încercarea de. resturnarea lui Cuza-Vodă, care ne- 
reuşindii,, se încercă a forma acea. vestită coal-țiune mon- 
stru6să, allii .căria, scopii numai este: adi unii misteri pen- 
tru nimeni; nereuşindii „nici aceea , profită de greşelele 
ministrilor Statutului, şi. amăgind „trei coloneli, .capi: de, 
armată, 'D. 1. Ghica silesce pe;Vodă:Cuza se abdice, în n6p- 
tea nefastă de 11 Februariii:1566,-cu pistolulii în gâtii ; 

apoi, se. desbină:; de: Capii Roşiiloriit,: şi acestia, -vinit: alti 
incrimina în: primuliă : :lorit .organii ;de publicitate , la A, 
prilie 18368, că D. Ion Ghica a lucrat întiacunsii, după 11 

Februariii,. cu D.:. Bălăceanu, „pentru .a .se.face' Domni, 
tronulii fiindă „visul de „aurii all acestui omi ambiţiosia, 
care ca astii-felii n'a -avutii. egală în. trecutii; de câtii pe 
Vodă Stirbey,; şi în present pe coalisatulii seii, Ion Brătianu:. 

In fine, adi,:;ca:membru allă.; comitetului mazzinistii, 
scopulii . seii ;nu.este de;;câtii. resturnarea, cu speranţă
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da, pescui: în apă. turbure: pe'Regele. Pescilorii, cum îi di- 
„cea D: Cogălnicânu! în .organulii seit .la Ianuariii espirat, 

::: Despre: complotuli lui Bontillă,' vâdă lectorul dossiera 
No. 387. pe 1859 în arhiva. ministerului Justiţiei; în acea 
dossieră fizuresă acte'compromitătâre pentru D. Ion Ghica; 
acolo .aflăniii că'Bontillă,: pe care D. Ion Ghica La cu- 
noscutii la 1850 în Constantinopole, ca offigeri ottomani, 
Ia recomandatii D-lui la Februariii 1859 D-lui Ion Bali- 
ceanu, ce. 'a:amploiatit ca agenti secretii la poliția din 

" Bucuresci; că Bontillă cu alță cinci streini îşi propuse- 
seră a omori pe Vodă-Cuza printr'uă maşină infernală; 
că 'D. Bălăcâniu s'a scusatii că s'a servită cu Bontillă nu- 
maj câ agentii provotatorii pentru descoperirea complotului; 
că de: la':8 Februariii până la finele . lut Martie, poliția 
n'a făcutii nimicit pentru prinderea ' conspiratorilorii; că 
în finc -Justiţiai a osânditii pe tret din er la cinci ani darest 
„l&“Snagovii, iar:pe . Bontillă în pusse numai sub priri- 
gherea poliţiei “pe unit anit şi jumătate; iar alţi 4 inși fură 
osindiţi la închisâre pe! unii 'anii. în temniţa din Capitală. 
-: Din „actele: ce ::figurâsă . în . dosiera accea ,.: cumit. şi 
din ; sentinţa No.:114' de la: August 1859, lectoruli re- 
mâne: convinsi că sufietulii acelui complotii a fost tot D. I$n 
Ghica; şi dâca :procesulii starii. fi judicatii înaintea, unul 
jurii ::inteliginte, după - părerea; nâstră, şi D. I6n Ghica 
și. D. [. Bălăcânu: ar fi fostii: condamnați, celit “puţinii ca 
complică ai. acelori assassint. i. 1 Si ! „D. :Costaforu; unulii. din membrii înaltet “Curți, care a 
judicatii “: procesulii “lui Bontillă;. îcnk “dicea, pe: la anulă 
1860,'că D. I6n Ghica merita a fi condamnati ; şi daca cur- 
tea 'nu Ya condamnatii,; a :fosti: prestigiul guvernului, căci 
tristă impresiune' arti “A făcutii, mai alesă în Europa, con- * damnarea: uriur''consiliarii ali tronului, care; -în calitate 
de:: Ministru , ; complotâsă : contra, * vieţei: :Domnitorulul, ce'lit:'0norasse 'cu' încrederâa saca Ministru i 
- "Nisce asemenea fapte Vaii siliti: pe -D.: I6n.Ghită a se
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justifica adesea, ori în Cameră de bănudla ce plană 
asupră” ca conspiratorii. a 

Ast-fel, în şedinţa de la 8 Februariă 1865, D. I6n 
Ghica dicea: NI Sa 

„Amit fostii bănuitii că ami conspiratii cu mnlță, şi 
mal alesii cu Bontilla, şi amii fostii trasii chiar înaintea 
Curţii Înalte, unde era judecătorii şi D. Costaforu. 

„Dar trebue să scimit uă dată toți că capulii Statu- 
lui e inviolabilii. Noi suutemiă adevăraţi apărători at tro- 
nului .... Noi cei 32 deputaţi din adresa minorităţii con- 
siderămii persâna Domnitorului ca sacră; iarii daca sunt 
frase cu dublu sensii. (Ca D. I6n Ghica) ei voiii cere 
modificarea acelorii frasse (şiretu!). | | 

In şedinţa, de la 21 Februariii 1867, D. I6n Ghica 
dicea: | NE e 

Nu e întâea oară cândii ei trecii de omit suspectii, totii 

dauna amii fostii suspectati, ca amicii ali D. Cogăl- 
nicânu, care a făcutii în Cameră Moldovei uă propunere 

fără ştirea, mea; amii fostii bănuitii că eramii înţelesii 

cu D-sa ca se resturnămi.... 

D. Cogălnicânu — Nu sa, resturnatii. 

Ion Ghica, — O ştii bine, darii amii fostii bănuitii că 

conlucredit cu D. Cogălnicenu nu ştii la care machina- 

țiuni infernale. Toţi ati fostii spălaţă, chiar onor. D. 0o- 

gălniceanu ; numai ci am rămasii sub acestă suspiciune 

(ilaritate) ; şi echoulii diarelorii a continuatii a vepeta, 

multi timpii epitetulii porposit de trădători, 

„Altă dată ami fostii bănuitii că sunt cu drepta contra 

stângei, şi altă, dată cu stânga contra, dreptei. „Toţi ai 

fostii spălați, afară de mine; bănuiala a remasi, fiindii 

că nu eram nici cu unit nici cu alţii: pentru că dormit 
înfrăţirea; tutulorii capacităţilorii, ca să lucrăm împreună 
la, fericirea ţerrei (1). 

„Amii mat fostii binuitii ca complice alti D. Cogăl-. 

picânu în lovitura de Statii de la 2 Maiii, când nu e- 

„1



ram în Bucuresci , şi acdstă coincid enșă cu dioa de 2 
Maiii a datii uă. “dovadă. că era înţelegere între mine 
cu D. Cogălniceanu. 
„Am fostii apol bănuitit de însuşi D. Cosălaiecanu că 

voescii a resturna ministerulii din care făcea parte ; scie 
toţi câtii m'amii opusii la, acâsta.e | 

Pentru ce re .numal D. Ion Ghica este bănuitii de 
toți ca intrizantii şi conspiratorit? . Şi pentru ce simte 
totă-d'a-una, trebu' nța a se: justifica ? Şi pentru ce D. 
Ion Ghica este-alliatulii naturală şi perpetuti ali cellor 

„ce nu facii un misterii din resturnări? | 
Eccă diplomatulii a căruia, politică echivocă am crodut 

de datorie a, 0 împrospăta în mintea Românilorii, spre 
a se feri de acestii omii însemnatii, cum se feresce ci-: 
neva, de şârpele cu,.elopoţet, sait mat just de crocodilulii 
ce. imitesă tânguitulie copillului, spre a putea mai lesne 
prinide râdă sa. Graecta fides, nulla fdes. 
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