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Am întitulat. disciirsul ce publicăm aci 

„Politica externă”, de şi nu se vorbeşte nu- 

nai de aceasta. Partea dela început însă care : 

tratează politica: internă este prescurtată, .;. 

pe când ceal'alti este mai. întreagă, repro- - 

- dusă; de aceea am.dat titlul acesta, în locul 

titlului mai precis, dar: puţini expresiv : „în: 

diseuţiunea adresei”: - 

Toan Brătianu: îşi începe cariera politică 

“la 1848; atunci e) este împreună cu Rosetti, 

“unul dintre conducătorii. revoluţiunii. După : 

ca se întoarce din exil, ia parte la toate 

“umiscările politics. din ţară; unirea, alegerea 

„la 1 Februarie 1866..După urcarea pe "tron 

"a princepelui Carol, Brătianu a fost în ma: : 

multe rânduri prim-ministru, sub el sa fă; : 

Int Cuza, unirea definitivă. De_ asemenea 

ei este. unul dintre conducătorii loviturii ce 

_ făcut răsboiul din 1877, s'a proclamat înde 

" pendenţa României, sa proclamat regatul. 

fapta cu totul recente şi pe cari nu e nero. 

“- a la mai reaminţi şi a le lăuda, 

"-  sega- dela putere. „a 
Brătianu a murit în 1891 după ce se 'retră. 

Nu € potrivit oa scopul coleoțiunii de taţi 

| 2 eDregla activitatea politică a lui Brătiany 

"0 Ma al a  
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| “be va face mai târziu: Vom spune numai 
” împrejurările 'cari au motivat acest discurs, - . 

ura preşedinte al consiliului în 15868 se 
" deschide sesiunea 'ordinară la 15, Noemvrie, . 
"dar împrejurările externe îl silsscta dami-. 
siona, Ministrul de externe austro-ungar” (de | 

+ când se făcuse dualizmul) publică “aşa. nu- . 
mita „Carte. Roşie” colecţiuna da acte 'diplo- 
raatice, și acolo acuza România şi în specie 
guvernul lui Brătianu că ars o atitudine a- 
gresivă "față: de. Austro-Ungaria, că  perse- 
cută pe Evrei, ete, Brătianu, deşi 'avea ma- | 
„joritate- în Cameră, preferă "a “se retrage -. 

„chiar a începutul sesiunii, ca să poată vorbi - 
=> „mai liber şi să dea explicaţiunile pe cari ca - 

“ministru nu le-ar fi putut da. De aceea şi 
zice Cogălniceanu, care.era. ministru de in- terne în noul cabinet, că Brătianu a, vorbit 

"așa cum simte orice inimă de Român, și că şi dânsul ar fi rostit poate aceleaşi idei dacă . 
nu s'ar'îi aflat pe banca ministerială. : - 

iscursul acesta este unul din cele- mai -: E frumoase ale lui. E atâta mişcare, atâta sin- i „ ceritate în mărturisirea greşelilor, atât dor '“- | .. de țară încât uiţi incoreetitudinile formei .. pentru a te duce cu gândul.la. acele mo- ! - menite în cari glasul luj putornic, 'accentul- | lui cald, figura aceea care. a lăsat o, ne- ,- ştearsă amintire în mintea ori-cui i-a văzut. „Yr6-0 dată, ochii aceia plini de expresie, ri- | dieau furtune de aplauze şi în cari adversa- i. ril,lui trebuie să se fi simțit mici și învinşi 

| 

  
ca desăvârşire, E 

- Brătianu. nu-şi studia discursurile, “ Plin + de cunoştinţe despre afacerile ţării, în cu- |. -Tent cu politica înternă şi externă, sl-nu. ( canti dacă fraza e corectă, dacă expresiile | sunt po deplin precise, dacă: nu cumva se 
RN
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repetă; el caută să convingă şi să pâsioheze, 

- vorbeşte mai mult inimii de cât vaţiunii, — 

“căci în adevăr, dacă ar fi. să earacterizăm 

cu o vorbă viata lui Brătianu. ori cari ar fi 

erorile lui politice, ar trebui să zicem că a [i 

fost: o înimă mare! : a „a 
« 
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D, Preşedinte. D- 1. Brătianu are cuvân= 
“tal spre'a vorbi în fond. e 

D. 1. C.. Brătianu, . . . . 
D-lor, onor. d. Apostoleanu -a zis: că ad. 

ministeaiunea noastră a fost atât de tira= 
nică, atât de'xițioasă şi de „corupătoare, în 
cât eu singur am fost silit să declar, cână 

“ne-am dat “deraisiunea, că eșim de la putere 
pentru interesul naţiunii, că adică să “scape. 

“poporul de administraţiunea noastră. - 
Voi da explicaţiuni, nu onor. d. Aposto- 

leanu... Nu mă voi,explica pentru d-lui, ci 
mă voi explica pentru Cameră, pentru țara, 
întreagă și poate chiar pentru dincolo 'de 
frontieră. Vă mărturisese, d- lor, că am fost. 
tare mâhnit, am. simţit că inima. mi .se 
strânge din ce în ce mai mult, văzând că 

„d. ' Apostoleanu - face” rechizitoriul nu mini-: 
” sterului trecut, ci ţării întregi; căei dacă în+ 

  

) După „Monitorul Oeiali, Di 
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to ţară care se bucură de toate libertăţile, - 

este” cu putinţă ca un. om, care s'a suit pe 

treptele. puterii, numai prin aceasta să-L île -. 

destul: să sugrume voinţa naţiunii întregi, 

s'o paralizeze în toate acţiunile ei ca prin * 

farmee—cum îie înamicii noştri — atunci 

acea ţară ar fi pierdută, ar merita califică- 

rile ce-i fac în străinatate inamicii ei. (A- 

plause). Sai a o 
Eu nu zic că sub administraţiunea, din 

care am avut onoârea a, face parte, nu s'au 

făcut greşeli și nn una, dar mai multe, căci 

numai un șarlatan şi un neghiob, fiind la. 

putere, ar îndrăzni să zică că nu face gre- 

şeli; căci dacă; în adrinistrațiunea înterese- 

lor personale .și pe toată „ziua: facem greșeli, 

dar încă când cineva are să administreze în- 

teresele unei naţiuni întregi, unei ţări care 

este mai cu seamă în condiţiunile în cari se 

află azi România, când este. chemată a-și 

spăla, toate petele, toate plăgile trecutului 

şi a, se lupta cu toată puterea, contra, tuturor 

amenințărilor ce i ce. fac? (Aplause).. 

(Oratorul răspunde unei întreruperi a de- 
putatului Negură şi apoi continuă): 

Xorbiam de administraţiune, d-lor, și a- - 
-firmam că am făcut; greşeli; eu singur chiar 

mi le imput mai mult de cât aceia; cari „se. 

bucură că le-am făcut.: Să dea Dumnezeu să. . 
pu mai fie Români cari să se bucure de gra- 
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| şelile Românilor, .ci să fie numai sfrăinii 
i cari să aibă asemenea, bucurii. D. Aposto- . 

leanu, între altele, mă acuză şi de sugru- 
marea libertăţilor publice. Dar cari sunt a- 

| cele libertăţi publice sugrumate? Căci, încă 
: odată, cred. că națiunea română nu e aşa, de 

“: jos căzută cum 'o credeţi d-voastră şi cum vă 
siliți a o arăta 'chiar în ochii străinilor! (A- - 
plause). - 7 

- (Oratorul răspunde unor întreruperi ale 
deputaţilor Negură și Lupaşcu). 

_ Când-am venit la "putere, am. găsit garda 
7. națională în câte-va orase. Eu am îndoit 

numărul lor, Am găsit cele mai multe oraşe 
tără puşti. Eu le-am dât., 

D. Negură.: Consiliile comunale! 
D. 1. C. Brătianu. Cred că negura nu este 

conştiinţa Țării; “când vorbesc, mă raport la 
reprezentanţii - diferitelor districte şi când 
a-şi fi auzit de la ceilalţi o asemenea deza- 
„probare, deși convins poate „de contrariu, 

„2 “mi-aşi plecat capul... | II 
în: :D..Negură. Pe hârtie, a Ă 
"D. BO. Brătianu. Consiliile comunale și 

județene? Apoi, d-lor, - fac apel la amicii 
 d-lui- Negură, la d.. Lupaşcu, care era pre- 
“fect la Galaţi şi care-mi făcea raporturi 
peste raporturi că să disoly consiliul comu- 
na) de - la Galaţi en i-am zis-că nu u pot pe 

-) 
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un singur raport să disolv consiliul 'co- 
munal...: E 
Nu numai atât; .am făcut mai mult, am 

căutat în toate circulările mele să deştept 
în „consiliile comunale și judeţene :dreptu- 
rile şi datoriile cari sunt alipite de funcţiu-” 
nile lor; ast-fel încât una “din acuzările cele 
mai mari ce mi s'au făcut a fost că am voit 

„să fac din fie-care judeţ şi comună urbană 
Şi rurală un stat. Si a 

(Oratorul răspunde: unei . întreruperi). 
„ D-lor, s'a vorbit de alegeri. Mă mir cum 
a putut onor. d. Apostoleanu să zică adi-.. 
neauri că am întrebuințat. puterea noastră . 
în administraţiune pentru a face ca: drojdiile 
societăţii să iasă, deasupra. Onor, d.:Aposto- 
leanu să-mi . permită să-i spui, putea să : 
să vorbească pentru d-lui aceasta dar nu -; 
pentru toată Camera. (Aplause); nu putea 
să insulte toate Corpurile legiuitoare. 

* După ce respinge acuzaţiunile aduse de d. 
Apostoleanu relative la. alegeri, Brătianu 
vorbeşte de justiţie,. spunând că pe nedrept 
Apostoleanu a acuzat magistratura ţării. 
Trece la finante, la drumurile de fier, ară-. 
-tând că guvernul din .care făcuse parte - a. 
„procedat conform cu mijloacele țării şi cu 
interesele ci. Apoi vorbeşte de armată: 

teorii asupra armatei şi, mă mir cum. d-sa, 

7 

U . | 
D-lor, onor. d. Apostoleanu ne-a făcut. : 
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să transformat atât de mult Și vine a sus- 
ținea, teorii pe' cari le combătea în acea epocă . 

"„eând' d-sa, susţinea, Ordinea, și când noi sus- 
țineam aceca ce d-lui sprijină-astă-zi, atuici 
când eram tratați că voim să armăm turba 
națiunii, că voim să facem o armată de de-: sordine şi astă-zi tocmai cei ce făceau acele 
acuzări vin să susţie contrariul, să ne acuze 

“că facem armate permanente şi să, declare 
că nu -voese decât: miliţie. Insă," d-lor, dasă 
voiţi totala desființare a armatei. . perma- 

„ Rente, cum credeţi d-voastră să formaţi acele 
miliții; cum voiţi să le exercitaţi : astă-zi 
când nici unul din ceilalți Români, cari n'au 
fostîn oştire, nu este deprins cu arma?... . 
Când pe toată ziua streinii ne însultă, ne: 
ameninţă și ne-au. ameninţat chiar atunci . când -am crezut noi că e bine să: avem un 
principe. ereditar. dintr'o familie care ne dă 
garanţii, s'au crezut că sunt în dreptul lor 

"să între în România,—de ce să nu le dăm 
să înţeleagă că 'dacă le mai vine. asemenea 
poftă, vor găsi aci nu două-trei 'regimente, 

: dar multe regimente hotărâte - a-i primi--cu 
vitejie. Socotesc, d-lor, că e simțimântul. cel mai natural al unei fiinţe vii să dea:u..îns 
țelege, când voeşte cine-va s'0. calce, că arg să se apere. (Aplause prelungite). a 
Sedinta se suspendă pentru zeca minuta i ia rodeschidere oratoral urmează, ei



30 _ iocuența Română i 

R 7 K 

Arată că acuzaţiunile ce sau adus guveă 

nului trecut, că ar fi căzut din pricina con- 

sulilor streini, sunt nefondate. „Guvernul s'a 

retras pentru că a socotit că aşa e mai bine 

pentru tară, căci tot-d'auna șederea inde- * 

lungată la putere slăbeşte pe oamenii poli- 

tici. Apoi trece la ăcuzaţiunile pe cari d. de 

Beust, primul ministru al Austro-Ungariei, : - 

le-a adus României în Cartea roşie (colec- - 

_Viune de documenta. privitoare la afacerile ; 

externe ale Austro-Ungariei). a 
iz . . aa „a atita = 08 > 2 UL SE 

D-lor, ce ne acuză pe noi cartea, „roșie? . 

(Această, carte este de 110 pagini şi 30 sunt 

destinate numai României. D-lor, intole- 

ranţa religioasă este partea întâia. Ei, d-lor, 

va răspunde ministerul de. astă-zi cum am 

răspuns şi noi: nu este intoleranţă religioasă 

ci este o jenă, o inconvenienţă sopială şi pot. 
- » 

zice naţională. (Aplause)...”). | 

Se mai zice, d-lor, în cartea roşie, că ns 
armăm peste măsură şi că 'prin urmare 
wavem intențiuni . bune, mavem intențiuni 
numai de apărare, ci şi de agresiune, se în- 
ţelege. Mai este încă o frază tot în cartea 
“roşie relativă la Sârhi,: unde se zice că gu- . 

* 

guvernul Austriei vede su mulţumire că: 
Serbia se întăreşte. și-și creşte puterea în 
proporțiune cu" mijloacele ei. De ce oare 
ceeace este bine pentru Serbia, nu este bine 

14 Sa ticea că Erreii eunt persecutați în România, 
.    
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pentea România? De ce Sarii, cari sună . 
înarmaţi până în dinți, — și aceasta'o ştie 
toată Jumea—nu îngrijesc pe nimeni? şi de 
'ce pentru noi, când din nenorocire numai am 

"votat un proect "de lege: ca să ne organizăm 
“puterea armată, dacă “nu tot . atât pe “cât 

Berbia dar. pe jumătate, de ce noi, care nu 
avem nici o puşcă pentru 50 de Români, ne 
armăm peste măsură, 'pa când Serbia, având 

" poate” una și două "puști pentru fie-care 
Sârb, nu este prea armată? 

Dar ce mă îngrijește mai mult este că s au 
„făcut administrațiunii trecute imputări că 
este instromentul intereselor 'streine. Cari. 
“sunt dovezile? N'a venit cartea roşie cu nici 

o altă dovadă de cât că pușştile cu ac, pe cari . 
le-am cumpărat de la guvernul prusian, 
ne-au venit prin Rusia, Dar, d-lor, ne vin 
tunuri şi muniţiuni de. răsboi prin Austria; 
şi judecând - tot ast-fel, Rusia ar fi trebuit 
să zică că suntem instrumentele Austriei... 

Ni se zice: de ce puştile să nu vină prin 
"Austria şi să ne vină prin Rusia? Fiind-că 
—cum am răspuns şi baronului Eder!) — 

- duceţi-vă în Prusia, căutaţi registrele, matri- 
colele şi veţi! vedea că “puştile acelea sunt 
scoase din fabrica din Dantzig şi linia cea 

Li 

  

7 2) Consulul Austriei la Bucureşti,
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mai dreaptă ca să vie ds la, Dantziz In Ro- 
mânia este prin Rusia... 

Eu unul, d-lor, m'am simţit. fericit când 
am: fost înștiințat că vin armele. Mai întâi 
pentru că suveranul Franţei o ştia; prin ur- 
mare nu era nimic complotat pe sub ascuns, 
cum 'zice d. Beust; şi apoi puștile trecând 

-prin Rusia, prin aceasta, s'a ridicati. o grijă 
pentru care toată. viaţa ne-am ' luptat. De 
când Rusia a lăsat să treacă armele noastre 
şi ne-a lăsat să ne armăm, ne-a asigurat prin 
aceasta că “nu mai are intenţiuni să ne cu- 

cerească. Eu am 'fost foarte fericit că ne-a 
dat această dovadă şi aţi dori ca Austria să 
facă tot aşa ca să ne probeze că nu mai are 
nici un gând asupra noastră; adică să uă 

“lase cu totul liberi de a ne arma, pentru că 
nu România ar putea să facă umbră „unui 
imperiu aşa, de mare ca Austria, 

Dar, domnilor, noi am mers mai departe i 
„cu prudenţa. Când o soră a mea este mări. 
„tată, nu am dreptul să mă duc,să mă ames- 
tec în menajul ci, nu am dreptul să fac cel 
mai mio pas care să poată da bănuială so- 
țului ei că a-și voi vreo dată să aduce zân- 
zanie şi desbinare în casa, lor, „Insă, d-lor, 
oare când soţul ei, cumnatul meu, va merge 
până a o maltrata cu. brutalitate, când o va 
trata ca pe o sclavă, când şiie că ea esta 
dintr un sânge nobil (aplause mult prelun- 
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gite), când voi vedea că ridică cuțitul asu- 
Pra €i, nu am eu oare dreptul să strig, să-l | opresc dela, acea crimă? (Aplause entusiaste 
îndelung repetate pe toate băncile şi în toate tribunele). Ei bine, d-lor, am mers,cu pra- “denţa până la lașitate, fiind-că am înăbușit „ în inima noastră acel țipăţ, (Aplause vii).  “ "Vecinii noştri Maghiari ştiu: d, Andrassy, 
d. Klapka şi repausatul “Teleki, a cărui ţă- 
rână o aduo de martoră, ştiu şi pot spune că 
noi, chiar: când eram pe tărâmul revoluţio- 
Dar, când luptam atât pentru noi cât și pen. .. 
tru dânşii -în 1849. în mijlooul Parisului 
chiar, atunci w'au găsit nici -un cuvânt, nici - o idea din partea noastră că voim să cucerim. 
“Transilvania şi nu le-am cerut alt-ceva de . - „cât să fie consecvenți cu prinoipiile cari le de. * : clarau lumii şi cu drepturile cari le reclas »: mau pentru dânșii, adică să dea şi Români. - lor aceleaşi drepturi cari le dau şi celorlalte națiuni, - o E a a Această conduită a noastră putea să 'le .. - serve de chezăşie, fiind-că atunci nu -mai era. | dreptul istoric, el era rupt de revoluţiune şi . cu toate acestea n'am voit să avem alt lim.  bagin și altă conduită; pentru că ne-am zis: - suntem puţini, 5 milioane numai în. Romă. "aia, dar ştim că nu aglomerâţiunile fâo pute. - . „Tea unui stat, ci unitatea şi dezvoltarea lui în civilizaţiune. Insă. le-am zis: este în inte. ,
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"mesul vostru 'să fiți consecinţi cu. principiile. 
voastre, să: nu umblaţi. a da satisfacţiane 

umor tradiţiuni ale trecutului, să nu vă cre- 

aţi greutăți cari: pot să vă. pună înte' o zi în 

„pericol. , 
Fi bine, d-lor, care om, când po tarmul: 

> revoluționar este moderat, viind la putere ar 

fi mai exaltat, când ştie cât de grea -e răs- 
„pundsrea faptelor sale? 

D-aii Andrassy, Klapka, și "Ture, - acum 7 
"doi ani veniră: în "Bucureşti înaintea bătăliei 

-de la Sadova. Dica să trateze cu noi şi nu 

le-am cerut :nimlio nici : atunci când puteam 
"reuşi, nici atunci nu le-am ținut alt: lim- 
bagi. de cât acela de mai înainte... 

Vorbind de Unguri, îmi aduc aminte de 
ce “îmi 'zicea. up “Englez alaltă-eri. ; După 

“+ «multe. întrebări ce mi-a făcut, mi-a zis: 
„Ştii ce efect îmi fao. acestea?. Imi adu a-. 
minte de fabula lupului care căuta gâlceavă 
mielului” că-i tarbură apa. Așa sunt şi ve- 

» cânii d-voastră faţă cu. “Româniatt | 
Eu, d-lor,. a-şi vice lupulni să-şi: aducă 

, aminte că Ser 2) când vâne la istoria Ro- 
. 

  

) Sadora, oraa . în Boemia. In războiul dintre. Aus 
- tria şi Prusia, Astriaoii av- fost cemplit. bătuţi (1866) 
„şi asdastă înfrângere 3 lor 'i-a decir'să înceteze lup- 
- tele şi, apoi 'să “admită pre tenţiunile ungurilor. După 
acest răsboiu. în 1967, 3 atabitit dvaltzmel austro” 

Dupa ma | 
a, Sigu, tarie * tra caă i *5— 3830). : 

=. N 
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înanilor şi începe de la. fondarea Romei, zice: 
că la cel dintâi pas al Romanilor s'a văzut 
că ei.sunt pui .de lei. (Aplauze /sgomotoase 

Noi, cum. am declarat, avem elemente de- 
fericire şi, dacă vom fi vrednici, vom fi ade- 
vărați strănepoţi ai: Roinei. “Vom: -şti cinci 

"milioane cum suntem, să ne facem un loe în 

„Să fie.sigure statele vecine: că nu vor 'a- 

societatea, statelor europene 'ast-fel cum alții 
nu pot să şi-l facă, de şi sunt mai multe mi- 
lioane. . DE a - 

vea nici un subicet de. grijă din: partea noa- 
stră: dar să nu uite că atunci când. vor voi 
să. înjunghie pe sora noastră de dincolo care - 
este măritată cu. dânșii, sângele ei'le va 
stropi fruntea şi mai curând sau mai târziu, 
“Franţa şi Roma, își vor recunoaște sângele 
pe fruntea înjunghietorilor și nu vor. lăsa ps 

„strănepoții lor să piară. (Aplause entusiaste 
„xepetate în sală şi în toate tribunele); 4 

Oratorul citează 0 convențiune cu baronul . 
Eder, consulul Austriac, căruia i-a dovedit - 
„cu cifre că s'a exagerat, peste 'măsură când 

N 

-- ga vorbit despre armele; aduse în România. |. 
Dacă a putut dar diplomaţii austraci să e- 

. Xugereze în această privinţă, poate ori cine_7 
să presupue un: scop ascuns şi în acuzaţiile 
in privinţa -persecutării -Israeliţilor, acuza= . 
iuni pe cari de altfel guvernul român le:a 
gvedit cu totul nefundate. Da



tc : | Etmcusăţa Rombni 

Nin” la partea -Bulgarilor. 
“Câna s'a zis că guvernul român organi- 

vează bande bulgare i cu cari voeşte să surpe 
imperiul otoman, am. zis și reprezentanţilor ] 

„puterilor: Cum se poate! crede că noi, cari 

"să zicem că D-zeu ne-a orbit ca să ne piarză 
—fiind-că atubci când: D-zeu voește să piarză 

7 

„aim dat. dovezi că nu suntem! neghiobi, am , 
„putea să ne dăm de cuceritori, când mijlocele 

ne "lipsesc? ar Îi.0 orbire din parte- -ne, Dar 

o ţară, mai întâi îi ia minţile—să zicem că 
„ne-a luat minţile şi am voit să surpăm im-: 
periul otoman, ca să ne facem ce? Să ne fa: - 
cem la rândul nostru imperiu? Aceasta e 
mai mult, decât absurd, “e ridicol. Dar în 
sfârşit am voit să trecem în Bulgaria. Ne- : 

" greşit toate acestea nu puteau să se fucă 
decât cu concursul guvernului întreg: prin - 
urmare trebuia să fie de acord şi guvernul 
şi tronul şi chiar ţara, căci ţara, trebuia să 

N 

fie pusă în acțiune, Și ast-fel fiind, noi cari. 
eram la putere, cari aveam o oştire. la dis. . 
poziţiune, cum. puteţi d-voastră să credeţi că - 
pentru a face un fapt aşa'de uriaș, ne-am fi 
mulțurait să strângem 150 de brutari, pas- 
tramagii, bragagii, câţi-va indivizi cari au 

„fost în armata Serbiei şi cu aceştia concen- 
irați la Petroşani să' pornim în “Turcia ca să 
surpăm: împeriu. otoman?,..: 
x se dace acuzarea că se conspiră în. Ro. 

* 
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“tndnia; dar, cum am zis-o şi în notele: noa- 
stre diplomatice, s'au adunat nu odată, ci de - 
douăzeci de ori bande în Rusia, în Polonia, 

* în "Turcia, chiar în Franța s'au făcut cone 
spirațiuni fără ştirea autorităţilor. Pentru 
ce n'ar fi oare asemeni: conspirațiuni şi. în 
 București?... Datoria 'noastră,. după institu- 
iunile ce avem, se mărginește a supraveghia 
şi numai când se efectuează o faptă atunci 

- trebuie - oprită: atât me permite“ constitu- 
:_ iunea, E a 

> “Dar ce am făcut noi în chestiunea de 
O faţă? Indată ce am aflat că s'au adunat 150 

-” de.oameni“la Petroșani şi au trecut dincolo, 
am: împănat cu. oştire toată graniţa, am tă. 

> cut ceva mai: mult, am violat constituțiunea, 
"am violat legile ţării,. căci am luat oameni 

bănuiţi de a fi în conspirațiunile bulgare şi 
i-am închis fără să-i trimit mai multe luni 
Înaintea, justiţiei, am făcut însă aceste căl- 

* cări de legi fiind-că credeam că e pentru un 
interes naţional, ca să scăpăm ţara de mânia, 
ce se ridicase asupra ei şi pentru. aceasta, vă 
voi cere un bil de indemnițate. a 

Intrebaţi pe toţi Bulgarii din ţară dacă 
un an de zile n'am stăruit continuu pe lângă. 
dânșii pentru ca să evite ori-ce conflict. Ara 
stat nopţi întregi fără să dorm, la telegraf, — 
înconjurat. de mulţi bulgari” cunoscuţi şi-i , 
conjuram să nu compromită: România cara | 

_ 14
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"wa -fost pentru dânşii o mamă vitregă, ci 6 
mamă bună și tandră. Le-am zis: „Acţi ve- 
nit. în ţară şi a-ți găsit azil și a-ţii găsit 
fraţi cari v'au pus la masa, lor şi v'au să 
turat; nu răspundeți drept recunoștință pen- 
tru binele ce a-ţi găsit, la dânşii cu ingrati- 
ludine“... Bulgarii au răspuns, d-lor, la ape-" 

- tul nosțru, că n'au mai făcut nici o mișcare; : 
am a le arăta toată recunoştinţa mea... 
"Dar poate că Turcia nu s'a arătat mul- 

jumită, pentru că n'am volt. să fim călăi... 
Noi cari suntem un stat; mio, avem inima 
mai aproape de cap şi ast-fel nici-odată nu 
ne putem compara cu statele mari, nici o- 
dată nu putem avea, acea libertate de inte- - 
ligenţă pe care o au ele, încât să “putem 

-“spânzura şi măcelării oameni. (Aplauze nu- 
„meroase. Nici-odată n'am putut şi nu am 
putea trăda, pe Bulgarii din România, şi să-i 
ăm la, spânzurătoare, fiindcă atunci Dum- 

nezeu ne-ar fi. blestemat și România în ade- 
„_Văr ar fi pierit. (Aplause frenetice și pre- 
lupgite). ' 

Fi bine, domnilor, faceţi şi d-voastră âșa |. 
cum am. făcut noi, nu faceţi ca acei cari prin. - 
vorbele lor voese să nască jarăși luptele 
sfâșietoare între noi; ci să lucrăm toți îm- | 

„preună şi. atunci fiţi încredințaţi că ne vom. 
arăta în faţa lumii întregi că suntem Ros. 
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mâni, că suntem uniţi și oă merităim toata 
ecele inatituţiuni ce ne-am creat. | : 

Pentru aceste motive dară vă conjur ca 
;să votăm adresa așa cum ni s'a propus de 
“omisiunea, - noastră; prin ea să “arătăm tot -: 
ce -simțim şi ce voim; să arătăm că suntem 

"o naţiune „tare și energică, iar nu ceeace zic 
chiar ziarele puterilor amice nouă.: Fiind-că 
vorbesc de: acele ziare, v'ași citi ceea-ce s'a 
"văzut publicat în Corespondenţa generală a 
Germaniei de Nord, unde se zice: :„Cum 
a-ţi crezut că o să avem mai multă simpa- 
tie pentru o națiune slabă, care n'are nici un 
titlu, care n'a ştiut să lupte cum a luptat 
națiunea maghiară: contră -tuturor furtune- 
lor de și-a scăpat individualitatea cu pute- 

„rea sa proprie?“. Ei, bine, să dovedim. Eu- 
ropei, să dovedim lumii, care se îndoeşte de 
moi, că putem mult cu toate că n'am fost în: 
condiţiunile nenorocite ale Maghiarilor, cari 
aveau într'o mână sabia şi în cealaltă scep- 
trul sft. Petru... | | ” 

" Voci. Sf; Ştefan. e 
ID. 1. C. Brătianu. Nu; Sfântul . Petru, 

- fiind-că toțdeauna când năvăleau asupra 
noastră „veneau şi cu o bulă din partea pa- 

„pei pentru ca să cucerească şi 'să extermine . 
pe eretici. De aceea Ungaria a luptat sin- 
gură, căci ea lupta cu tot. catolicismul Eu. : 

“ropei, pa când noi totdeauna 'am avut să
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luptăm | năvălire “Ditarilor, ou năvăli. id Maer manilor, cu năvălirile: Polonilor si totdeauna sin uri. Dacă Ungaria a scă- pat. individualita la 
favorabile, . și. noi, în condițiunile cele mai grele, am scăpat naționalitatea noastră - şi astăzi ne aflăm o naționalitate:ce eșe în faţa: lumii cu. o individualitate care merită a i se purta de grijă! 

-. D-lor, actul nostru astăzi e adresat şi Eu- ” “ropei, căreia. îi spunem ce suntem și GU ne aflăm în stare de a fi," de a trăi, de a ne apăra. Vă rog, vă conjur, a-l.vofa așa cum - - este şi să cază asupra capului meu răul ca ar putea rezulta din el pentru: România, . .. (Aplauze unanime și. entusiaste), - - 

y 
O 

a sa în condițiunile acele . 
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Incheerm colecţiunea de faţă Qu două frag- . 
ente Se două discursuri ale lui Ioan Bră- 
anu: Nu facem nici un comentar: m le 

invătimi nte, frumoase indemnuri, ea rez 
da n ele pentru ori ce român.vor îi E 
elese i simțite. O l de-ar fi şi urmat 8 i 

m e e 
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OAMENII NOŞTRII POLITICI 

Eu nu mă îngrijesc, d-lor, dacă voi avea 

concurenţă la putere; propunerea, nea este de 

a aduna, de a crea: elemente puternice, care să 

fie capabile a conduce România în orice îm- 

prejurări. Pentru ce.mă acuză oare pe mine 

că sânt tiran, că sânt despot? Pentru că din 

nenorocire nu 'sânt multe individualităţi - în 

_4ură care să afirme, care să susțină cu țărie 2 
idee, să urmeze fără clintire o cale. De ce 

Vaţi întrunit în jurul meu? Fiindcă aveţi 

lipsă de oameni și sânteţi siliţi să vă uitaţi 

astăzi la mine.Aceasta “dovedeşte o stare de 
slăbiciune a societăţii noastre. Prin urmare, 
când eu fac tot posibilul ca. tot ce este capa- 

- bil în România să-i dau ocasiune de a se face 

cunoscut de țară, nu fac 'oare prin aceasta un 

" servici3 naţiunii? ae | 
Răposatul Quinet zicea, într'o zi: „Ce. fe- 

"riciţi'sânteţi voi Românii! Ca să ne distingem 
„noi trebus să fim oamen de geniu; dar la voi 

N
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unde aveţi totul de făcut, fiecare Român fără 
multă osteneală se poate distinge“. Din neno- 
rocire, d-lor,.nu facem ast-fel; în loc să pu- 

"nem toată activitatea noastră, ca să câştigăm 
timpul ce am pierdut din causa multor neno- 
rociri 'şi invasiuni barbare ce au „venit peste 
noi, ne pierdem toată vigourea în acuzări ne- : 
drepte, în lupte personale. 

D-lor, avem o ţară din cele mai bine înzes-. 
trăte de D-zeu; avem -un popor care, chiar ip Sinai i . după mărturisirea, străinilor, este” unul din 
cele mai. bine înzestrate cu inteligență natu- 
rală; nu ne rămâne decât să ne punem cu toţii 
a lucra la, “dezvoltarea noastră economică, : 

"ştiinţifică și morală, ca să mergem departe. .. 
“Până la 1848 ştiţi, q-lor, țara noastră fu. . 

“sese cu totul izolată. de mișcarea europeană, 
căci toate institnţiunile: noastre cele vechi, 
toate tradiţiunile noastre, ni le pociseră fana- 

„ Tioții “și erau în starea cea, mai mizerabilă.. 
Insă, d-lor, şi despotismul şi autrocaţia și aris-: -. 

„: tocraţia, toate regimurile au şi părțile lor bune o. 
. Pe lângă multe rele; dar la noi nu era-nicii 
autocraţie “naţională, nici aristocrație  naţio- . 
nală, nu era nimic, era un amalgam, începând „dela fanarioți și până la anul 1848, şi prin. 
urmare poporul simţea trebuinţă de a eşi din 
această stare de lucruri şi din punctul de ve: 

„ dere social şi economie, şi din cel politic şi 
„ Baţional. Oamenii cari erau mai ageri s'au  
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pus în capul acelor. idei şi au luat inițiativa 

acţiunii, şi acei oameni între cari sunt şi eu, 

am jucat un rol. mare, poate fără să-l meri- 

tăm, nici. prin ştiinţa noastră şi nici prin in- 

 teligenţa noastră cea mare; de cât numai că . 

- întâmplările au adus ca noi să devenim ex- 

resiunea activităţei naţionale, „partida. ac- 
- .. ci: . i) ? 

țiunii“' cum ne zicea baronul Otfenberg în 

'Taporturile sale către Petersburg. Astfel ne- 

greşit, din: împrejurări, din întâmplare în 

. întâmplare -am ' jucat un rol pe care în so: 

cietăţile regulate nici odată nu puteam să 

avem pretenţiunea a-l juca, fără a rămâne cu 

nişte caraghioși. | | | | 

Eu, :mi-aduc auninte când s'a strâns întâi. 

divanul „ad-hoc“, dacă prinţul - Bibescu” ori 

Ştirbei s'ar fi.pus în capul marilor trebuinţe 
ale ţării, în capul mișcărilor naţionale, negre- 
şit că noi rămâneam fără nici o acţiune, căci 

- eram fără poziţiune în ţară, veneam ca niște 
pribegi după drumurile cele mari ale Europei. * 

Insă ei, d-lor, mau voit să devină expre- 
siunea ţării, mau ştiut să înţeleagă aspira- 

“ ţiunile ei), de aceea am rămas noi și am jucat 
rolul cel dintâi. „- 

S'a, închis acea epocă. Acum, odată cu îm- 
plinirea dorințelor naţiunii, tinerimea ca, să 

„ajungă trebue să muncească, trebue să facă 
„adevărate servicii, şi servicii de acelea care nu . 
cer numai 0 aeţiune „d'eclat'; căci Michelet
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Mu esto e grou acela care na tn moment zicg: 
af fac ace un ei ă 8 caragiuj erou este 

y “n ta la de dimineaţă, 
până seara își face „datoria. mâceasta: este 
mai. greu, : - 

Pentru noi, d- lor cum: ăzurăţi, lucrul a 
fost mai lesne, dar. astăzi, ca să se ridice; tre- 
bue sudori și sudori -de sânge, de multe ori 
“trebue să muncească; de dimineaţa până seara ' 
'şi să se deosibiască prin moralitate şi devo- 

" tament pentru binele public, ca să poată 
"ajunge să fie în “capul trebilor sorietăţiă, 
Aceasta, d-lor nu este lucru lesne;.şi de, noi 
am trăit zi cu zi, de'vr'o două-trei secole; noi. 
ne-am deprins prin muncă continuă de dimi- 
neaţa până seara pentru această ţară, să ur- 
mărim aceeași idee necontenit. Prin urmare 

„trebue să facem pentru- această educaţiune și 
ştiţi că această facultate nu se dobândeşte de . 
odată, că-ea chiar-se moşteneşte şi se măreșe 

- din generaţiune: în generaţiune. Când. cei ti . 
neri ar Zice:. cum „Golescu, Hehade, Rosetta, 
Brătianu, ete. au ajuns ca să joace rolul cel 
d'ântâiu în această țară? Acestora le-ași răs- 
punde: sau au pretenţiuni mari, Sau că fac ne. - 
"hunii! Poate și dânșii mi-ar zice: apoi d-voas? 
tră. nu aţi făcut tot astfel;. nu v'a tratat lu- 
mea, de. nebuni?... Dar aceşti. tineri trebue să 
înţeleagă că principiile Şi dorinţele naţionale 
pentzu cari ar lucrat zecimi de ani noi cu maj - 
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mulţi bărbaţi distinși din generaţiunea bă- 
trână, s'au realizat şi că acum trebue zecimi 
de ani, de muncă, pentru ca acele principii. să-. 

"şi dea rodul lor. Jar tinerii cari au focul sa- “ 
-cru pentru binele ţării şi vor să se distingă 
şi să se urce așa de sus pe scara socială, să 
nu uite că.numai munca, moralitatea, meritele 

"şi serviciile aduse ţării trebue să fig regula. 
! 
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Cuitura sufletească. a uiut . 
om n'o poate face decât arta 
Şi, mai larg şi mai de- adrep- 

“tul, literatura, mai -ales aceia 
„care vorbeşte” în însăşi limba .: 

„+a, de sentimentele, de mora- 
vurile, de: idealurile': ale nea- 
mului tău, ale tale, ale unuia 
care'ți este superior ţie, Şi spre: 
care năzueşti. 
Cea mai însemnată cultură 

” este invederat: cea sufletească, 
Fără suilet, cea mai destoi- 
nică . inteligenţă dăunează! a- - 
proapelui şi obștii. o 
__De aceia tipărim cărți de | 
literatură, îndemnăm lumea să 
citească * şi ridicăm'statui ma- . 

rilor scriitori. «Biblioteca pen- . 

„tru Toţi» nu este o publicație - 
“de câştig, ci de: bunătate, de . 
Ă iubirea aproapelui, de iubirea 5 
țării şi a omenirii,



i 

BIBLIOTECA. PENTRU. tori 
, 

FR. BURNET 

MICUL LORD 
— Traducera de losif Nădejde — . ” 

Educatorii şi în general părinții, cari au voit si 

vacă educaţia copiilor lor prin citit, s'au 'izbt: 

Întotdeauna de lipsa unor cărți airăgătoare pen: 

“tru copii, cu conținutul morol şi educativ şi, în 

acelaș timp, de o necontestată valoare lilerară. - 

Şi nu numai liieraiura noastră, dar chiar şi alte . 
literaturi nu-sunt bogate în. astfel de scrieri, j 

„ Printre puţinele lucrări din literatura univer. 
sală, cari răspund acestui scop, una'din cele: 

mai bune este fără îndoială Micul Lord Paunt- 

leroy, de Fr. Burnett. 

- Intro formă literară: desăvârşită, este redată 

o povestire exlrem de interesantă, a "vieţii ace: 

stul nobil,—istorisire care are darul de a trezi 
în copii toate simiimintele generoase şi nobile, 

Este cartea ideală de educaţie și nu există limbă 
- culiă, în care să nu fi fost tradusă. . 

Traducerea românească a d-lui losii Nădejda 

este desăvârşită din toate punctele de vedere, ” - 
Lucrarea —. însoțită de numeroase şi reușiie 

ilustrați. — se găseşte 'în No. 747718 din 
„Biblioteca peniru țoli“. 

  
  

 



BIBLIOTECA PENTRU TOŢI 

! CE E CERUL? 
(ASTRONOMIE POPOLARĂ): 

-: do CAMILLE FLAMMARIDA - ,. 

No, 857-359 

Dintre toate scrierile celebrului astronom frane 
cez, cea mai cunoscută şi mai populară este, . 
de sigur Ce e Cerul? A avut, nu numai în |. 
Franţa, dar în toate ţările culte, unde a fost 
tradusă, succesul cel mai desăvârşit. Explicaţia 
acestui fapt stă în talentul de popularizator al 

“lui Flammarion, în darul lui neîntrecut de a 
prezinta: adevărurile ştiinţifice cele mai grele 
sub o formă uşoară, plăcută și pe înţelesul 
tuturor. În lucrarea aceasta, învățatul francez | 

„avoit, după cum spune singur, să rezume pentru 
o mai uşoară cetire, la îndemâna tuturor inteli- 

-- genţilor curioase de a se instrui, totalitatea des: 
„coperirilor şi să facă o cărlicică, care să fie : 
un roman: al cerului, Şi.e chiar un roman. 
Cetitorul e captivat de Ia început .de frumuseţea 
stilului şi citeşte o operă aleasă literară; abiă 

“la sfârşit bagă de seamă că a rămas cu multe, 
variate şi serioasa cunoştinţe astronomice, , 
„Traducereu — făcută cu multă îngrijire de d. | 

» Victor- Anestin -e prevăzută cu 64 gravuri, 
care făc şi: mai lesnicioasă înţelegerea cuprin= | 
sului. Preyul 12 lei... >) - E 
„De acest autor „Biblioteca peniru Toţi“ a mai 

"publicat interesante .lucrări după cum-se poate 
vedea în catalogul „Bibliotecii pentru toţi“; cata- 
loage se trimet gratuit ia .cerere de către 

* Mibrăria editoare „Universala“ Alcalay & Co | 

Bucureşti, Calea Victoriei, 27, ici
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400,000... 
plane 

5 MINUTE. -.. 
„de exerciţii pentru sănătate pe zi 
„SISTEMUL MEU 

J. P. MOLLER 
Fost locoteneut de geniu, Klampenborg. Danemarka 
„Reapare în „Biblioteca pentru toţi“ 

„(a 43 de ilustrațiaai şi ma taste de îatrebuințarea timpulei, 
„_„ Această carte este tradusă în toate limbile şi cato foarta prețaită. Tredusă în româneşte, a avat un FAAro ezoans Sati a ş 
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|Alexanâri V. Fântâna Blanduzie!, piesă 

  
187. 

înversurl „ . . . . + 283—3 
„ Legende. , , , . . 1934, 
„ Lăcrămioare . . . . . 183 
„ Suvenire (vezsuri) . . . .» 184 
„ Mărgăritărele . „+ 185—85 
„ Ovidiu, dramă . . . .  „ 180—182 
„ Ostaşii noşiri .:' . «. e. e 191 
„ Pasteluri . , . . . .: 
„ Poazii populare. . .  . „o 443—45 
„Teatru, vol. |, Cetatea Neamjului, ” 

Cinel-Cinel etc... . 199—9 b. 
„ Teatru, vol. -1i, Florin ŞI Florica, 

Piatra din casă, elc.. . . 200 b, 
„ Varia, poezii. . 188 

Despot Vodă, legendă istorică în . 
+ versuri , , „a "892—93. 

„Alexandria, sau isprăvile marelui Im ” 
păral Alexandru Macedon . .  467—68 

Al: George. Sapho (în versuri) .  . 923 
„Alina G&. Arta de a vorbi în societate 

şi la diferite ocaziuni. Din capito- 
“lele cele mal! însemnale am putea | 
cită + -deDuturile în arta, vorbirii, 
glasul oraioriului, rostirea, arlicu= - 
-larea, dicțiunea, puncluația, înainte 
de a vorbi, în timpul discursului, 
după discurs, . se... 869 —66 
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Alina G. Buna cuviință. Cum să se 
poarte omul în societate .  . 385—7b 

a Secretul stilului, Sfaturi asupra fe- 
lului de a scrie mai marilor noştri 
în toate împrejurările vieţii şi mo-  - 

.dele epislolare desăvărşita, .  . 1123—06 
Amicis Edm. (Cuore). Inimă de copil. 

In această carie se povesteşte în- 
duioşălor şi de toată frumusețea 
un întreg an şcolar al unui băetaş 
„din clasele primare. E o povestire, 
aproape zilnică, a multor întâm- 

* Plări, vreme de un an, în viața mi- 
Cului şcolar, din care autorul — 
vnul din cei mai mari scriitori al 
lteliei—face să respire dragostea 
de neam, de steag, de credinţă 
sirămoşească. Ediţie ilustrată bo- 
gai. Traducere de Traian G. Sioe- 
nescu . , + '496—29 

». O moarte pe câmpul de-războl .772—72 b 
Andersen. Poveşti alese, . . 1 

» Carie de chipuri fără chipuri . 100 
» Grădina raiului, povestiri cu îilus- 

trajii, trad, de.B. Nemjeanu. . 657—58 
Andreiew. Analema. Piesă, peniru care | 

autorul a fost excomunicat de si- 
nodul rus din Biserica creştină .  684—85 
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