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onnilor deputaţi 

Mai duoă şedinţe, atenţiunea d-vâstre a fost 
absorbită de cuvântul învăţat şi adesea elocuent 
al bătrânului şi democratului lon Ionescu. Acest 
venerabil bătrân, după aprâpe 40 ani, a arztat 
astă-di aceeaşi vigore pe care 6menii de la 1848 
din Bucuresci X-a vădut'o, şi acelaşi focal con- 
vicţiunilor lui pe care bătrânii din 1848, cari 
may sunt astă-gi între noi, îl admirai şi atunci. 
Eu, cât pentru mine, nu împărtăşesc tâte vederile 
onor. d. lonescu; der este constatat, că în critica 

ce a făcut asupra impositelor nâstre sunt multe 
adevăruri. M& unesc insă cu cuvintele d-lui mi- 
nistru de finance, că de la teorie până la prac- 
tică este uă distanţă mare; şi la acestea aşi mai 
adăogi, că este bine se ascultăm şi teoria, ca să 
ne desceptăm la timp, şi se vedem din acea teo- 
rie ce putem să punem acum în practică, căcă : 
nu este de tăgăduit că sislemul impositelor n6s- 
tre este nedrept.
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Der, d-lor, discuţiunea a urmat până acum asu- 

pra sistemului dărilor şi asupra chieltuelilor, şi aşi 

putea dice mai numai asupra cifrelor; însă într'uă 

discuţiune generală asupra budgetelor, obicinuit în 

parlament se trateză şi situaţiunea politică. 

In adevăr, parlamentul are duo ocasiuni so- 

lemne de a vorbi cu puterea executivă: când se 

răspunde la Mesagiul Tronului, atunci vorbim mai 

in special cu Tronul; şi când ni se înfăcişeză bud- 

getul şi se discută asupra întregei situaţiuni a 

țării, atunci parlamentul vorbesce mai îi deosebi 

cu puterea executivă. Acâstă vorbă îmi permit ei 

st am acum cu puterea executivă, adecă cu gu- 

vernul. | | 

Reclam, dâr, t6tă indulgenţa d-vâstre, şi vă 

rog, ca atenţiunea ce aţi dato unui bâtrân, Ion 

Ionescu, să o daţi şi altui bătrân, care nu cre: 

deţi că se deosibesce mult în virstă unul de altul. 

Sunt mulţi din d-vâstră ai căror peri sunt deja 

'cărunţi, şi cari nu eraă născuţi când Ion Ionescu 

şi ci făceam politică ; Gmenii de 46 ani nu erai 

născuţi când eu am început a face politică; căci 

in adevtr număr 46 de ani de lupte politice. 

ME voiu sili ca om bătrân st mă abţin de la 
ori-ce personalitate; insă fiind-că am experienţa 

durersă că în tote cestiunile vin şi personali- 
tăţă, şi fiind-că îndată ce voiă vorbi de libertăţi, mă 
ascept că în minut arc a st mi se impute 2 Maiu,   
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hei bine, ei vii înaintea d-vâstre însu'mi şi 
vă declar: da, am făcut pe 2 Maiui. Da, 2 Maiu 

a fost uă călcare a regimului convenţional care 
era atunci. Şi merg mai departe: nu țin de loca 
justifica pe 2 Maiii, căci nu este momentul acum. 
Vedeţi, vă fac partea largă. 

D-lor, la 1832 era un Regulament pe care ţâra 

îl priimise, afară de un articol: era legea țărei fă- 

cută de străini, 'ast-fel precum şi Convenţiunea de 

la Paris era uă lege făcută de străini. Şi una şi 

alta mărgineaii libertatea n6stră de a legifera. Tre- 

bue să vă aduceţi aminte că şi prin Convenţiunea 

de la Paris se dicea, că reforma legei electorale 

avea să se facă şi să se aprobe prin uă con- 

ferinţă la Constantinopole. Hei bine, mi se pare că 

regulamentul organic s'a ars în Bucuresci, şi 6răşi 

mi se pare că acei ce ati dat foc se laudă de acâsta ca 

de un act patriotic. Aşi putea dâr argumenta şi eu . 

ca şi ei, că n'am făcut alt de cât de a rumpe uă lege 

făcută de străini. Acestea dise în trâcăt, încă 
uă-dată declar cum-că 2 Mai era uă lovire de 

Stat; declar mai mult, că 2 Maiu era uciderea 

parlamentarismului. Declar însă că uciderea par- 

lamentarismului, în sens restrins, nu a fost şi uci-: 

derea tribunei; căci de şi eii priimesc tot ce "mi 

aruncaţi asupra lui 2 Maiui, nu veţi tăgădui că de 

la acestă tribună a Camerei, şi sub regimul lui 

9 Maiu, erai voci fârte elocinte care resunaă forte



  

puternic. Aşi dori ca şi astă-di vocea d-lui C. Boe- 

rescu să resune aci, fără ca puterea executivă să] 

împedice, cum nu] împedica atunci. Fără der a 

căuta să justific acum actul de la 2 Maiă, vin 

numai s&l pun sub protecţiunea bine-voitore a trei 

acte ale D-vâstre. 

Unul vi l-am ar&tat deja: arderea, Regulamen- 

tului, legea ţărei din. 1848. 

Al doilea act este cel următor: 

După 1866, la întâiele alegeri pe cari chiar 
d-vâstră le calificaţi împreună cu noi toţi, şi cu 
drept cuvânt, de alegeri libere, ai venit în Ca- 
meră, mai ales din partea judeţelor de peste Mil- 
cov, forte mulţi maişti. Atunci partidul liberal 
din Bucuresci voia să vestârne ministerul d-lui 
Ion Ghika ; noi, maiştii, nu aveam nici uă rațiune 
st apărăm pe d. Ion Ghika, unul din cei mai 
energici autori aj lui 11 Fevruarie şi din cei mai 
îndărătnică duşmani ai Domnitorului cădut. S'a 
propus uă alianță; alianţa aceea între partitul 
liberal din Bucuresci şi între maişti s'a făcut la 
Concordia ; atunci s'a sub-seris ceea ce se nu- 
mesce tractatul de la Concordia. 

Şi astă-qi pe acea bancă ministerială şi pe băn- 
cile Camerei, văd mulţi din aliaţii nostrii de la 
Concordia. In acel program se dicea în mod so- 
lemn, că şi 2 Maiu a fost un mijloc spre a con- 
duce țâra la democraţie. Vă aduc acâsta aminte. 
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Vă mai aduc încă ceva aminte: proiectul de lege 

pentru responsabilitatea ministerială înfăcişat de 

nuoul minister care a urmat pe resturnatul Ion 

Ghika; acel proiect îlam aici, şi iată ce găsesc în 

expunerea de motive: 

„A duoa decisiune, pâte cea ma) însemnată din 

i6te, este că am admis trei casuri de scuse sai 

trei circumstanțe, cari liberâză pe ministru şi de 

pedâpsă şi de daune civile, chiar atunci când 

violeză uă lege expresă.“ 

La, punctul al treilea din aceste casuri se dice: 

„Când ministerul a comis infracţiunea pentru a 

evita [ărei un r& mai mare, sau pentru a "1 pro- 

cura un beneficii superior. Cuvântul este că mi- 

nistrul nu e un magistrat obligat a aplica legea 

şi nimic mai mult; el are datorii mult ma! im- 

peri6se, pentru că lui îi este încredinţaţă pros- 

peritatea, ţărei şi câte uă dată mentuirea ei. Ecă - 

pentru ce un tribunal nu va condamna nici vă 

dată pe ministrul care va pulea dice cu drept 

cuvânt: am violat legea, dâr am scăpat ţera.“ 

Ecă, d-lor, acum şi chiar textul acestui falmos 

proiect de lege: „Au se pute impula unui ministru E DE 

nici crimă, nic delict, de câte ori a comis infracţiu- 

nea din causa unui obstacol ce nu se pidea evila + 

nici învinge, din causa unei erori scusabile de drepl, 

saii pentru un interes major al Statului.“ LS. 

Eu, d-lor, nu împărtăşeşc acestă teorie, eă care 
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am făcut pe 2 Maiu; der dic numai că acei cari 

ai presintat proiectul acesta de lege nu se cuvine 

s&'mi arunce pâtra că am făcut pe 2 Maiii (aplause). 

D. G. Kiţu, ministru de interne. Cine sunt acei? 
D. M. Kogălniceanu. M'am hotărît ca în t6tă 

acestă discuţiune să nu aduc nume proprii. Pro- 
jectul de lege este infăcişat de ministerul care a 
urmat pe Ion Ghika resturnat. V& înfăcişed expu- 
nerea de motive şi proiectul de lege scâse din 
registrele Camerei. M'am hotărit să nu spun nume 
de pers6ne, der toţi contimporanii mei sciii că 
acest proiect de lege este scris, sub-scris şi pre- 
sintat Camerei cu Mesagiul Domnesc de minis- 
terul care a urmat după acela al d-lui on Ghika. 

Încă uă dată declar că nu amintesc acest proiect 
de lege pentru ca să scusez pe 2 Maiă, fiind- 
că, mai repet şi acum, nu e acesta momentul, 

nici aci locul, de a face acâstă judecată şi a da 
uă sentinţă. Judecata o va face istoria, şi ea are 
să spună dâcă pot să fii sai nu scusat pentru 

acel aci. Ei nu am a mă scusa acum; der vin 

numai a v& arăta, în privința loviturei de Stat, 

nu numai a loviturii de la 2 Mai, der şi ca 

principii general de scusă a loviturilor de Stat, 

vin a vă artta opiniunea unul minister compus 

de 6menii cari fuseseră cel mai energici adversari 

al lui 2 Maiii. 

Ca un alt punct de sprijin ce iau este, acela
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de a mt pune suh protecţiunea cuvintelor dise 

de d. raportor al d-vâstre, când s'a cerut revisiu- 

nea Constituţiunii, dicânăd d-sa că Constituţiunea 

de la 1866 a fost uă reacțiune în contra regimu- 

lu de la 2 Maiu 1864! Nu este re destul pentru 

mine, fiind încă în viţă, st aud gicendu-se, 

după 17 ani de la acâstă tribună, în facia trei, 

că Constituţiunea, pe care până acum aţi credut'o 

că este atât de liberală şi drâptă, că acâstă Con- 

stituţiune este uă reacțiune în contra regimului de 

la 2 Maii? 
D-lor, mai permiteţi-mi uă mică digresiune, şi 

voii intra apoi îndată în discuţiunea de faţă. 

Când s'a făcut Unirea, nu s'a înţeles ca st se 

unâscă munţii Moldovei cu munţii ţăre Româ- 

nesci sau Munteniei; nu s'a înţeles ca să se unâscă 

viurile Moldovei cu riurile ţărer Românesc; ci sa 

inţeles ca să se untscă națiunea, fragmentele 

națiunii, între ele cu trupul, cu sufletul, cu inima. 

Văd încercări da se afirma cum că înaintea 

Unirey, fiind duot principate, numal întrun pria- 

cipat exista un focarii de libertate, un focariă de 

naţionalitate, un focariii de inteligință, pe când. 
dincolo nu era nimic de acestea. Revendic acest. 

focariă şi pentru bătrâna Moldovă, precum mă, : 

glorific eă de tot ce s'a făcut mare. şi frumos in za 

cestă-l-alt centru al romănismului, în (ra Româ- 

nâscă. Nu tagăduesc silinţele generose, mişcarea 
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patriotică care a fost. aici pînă în diua Unirii, 

pînă la 18692; der revendice şi pentru bătrâna 

Moldovă că şi acolo a fost inteliginţă, şi acoloa 

fost patriotism, şi acolo a fost iubire de ţeră. 

(aplause). | 

Nu voii face nici uă comparațiune în privinţa 

sacrificielor făcute de unii şi de cei-l-alţă ; căci 

nimeni nu ne-am gândit la sacrificii, nimeni nu 

le-am pus în cumpănă când ne-am unit; şi când 

în diaa de 94 lanuarie, pe care am serbat'o a 

Paltă-ieri, am venit în Bucuresci strigând noi: la 

Bucuresci! la Bucuresci! unde cu toţii ne am dat 

mâna frăţesce, n'am gindit de loc noi Moidovenii 

la cât avea să ne coste acestă Unire. 

Atuncă erai patru partite: în Moldova era par- 

titul conservatorilor, în ţera Românâscă era par- 

titul conservatorilor; în Moldova era partitul liberal, 

în țera Românâscă era partitul liberal. Din diua 

în care sa făcut Unirea, nu mai era permis st 

fie duoă partite conservatore şi duoă partite libe- 

rale; era trebuinţă, era datorie să fie un singur 

partit conservator în ţera întrâgă, în România, 

şi un singur partit liberal în ţeră, în România. 

Sunt dator să plătesc un omagiii spiritului po- 

litic al conservatorilor : de când s'a făcut Unirea, 

între conservatori nu a mai fost conservator 

muntean, nu a mai fost conservator moldovean ; 

partitul conservator al fostilor munteni, ai prii-
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mit de şefi pe Manolake Epureanu şi Lascar Ca- 

targiu, precum fostii conservatori moldoveni au 

priimit pe acea mare figură, pe Barbu Catargiu, 

pe Florescu, pe Arsachi. Şi pînă în diua de as- 

tăgi nu se aude în acest partii nici un cuvent 

făcând deosebire între Moldoveni şi Munteni. Pen- 

tru ce? Pentru că şi unii şi alţii ţin socotâlă de 

independinţa individului, nui cer să abdice la 

raţiunea lui şi nu pretind st se impună unii 

altora. 

Nu a fost însă tot aşa şi cu partitul liberal. 

Eu până la 1862, şi cu mine d. N. lonescu mai . 

tânăr şi d. lon Ionescu mai bătrân, „d. Iorgu 

Radu şi alţii, am avut acelaşi trecut cu d. Rosetti 

şi cu d. I. Brătianu, în fine cu toţi Gmenii cari 

în Bucurescă represintau partitul liberal. De la 

18692 însă tot s'a păstrat între liberalii din Moldova 

şi cei din ţera Românescă uă deosebire. Pentru ce 

acâstă deosebire, şi în ce stă acestă deosebire? 

D-lor, Oltenia de 500 ani este unită cu ţsra 

Românescă, şi cu tâte acestea pînă în dioa de 

astă-di, şi situaţiunea, şi aspectul, şi sisteinul eco- 

nomic, şi, pot dice, şi chiar limba se deosibesce 

intre Oltenia şi Muntenia. Eii ca Moldovean, când 

trec Oltul, cred că mă găsesc, în Moldova, atât 

este de mare asemănarea între Oltenia. şi între Mol- 

dova. Chiar în limbă sunt expresiuni moldove- 

nescă cari nu se găsesc de cât în Oltenia.
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Dâcă acâstă deosebire există pînă acum între 

Valachia mare şi Oltenia, cum să nu existe deo- 

sehire între ramurile aceliaşi naţiuni, care 400 de 

ani sati mai mult aă avut legi deosebite, centruri 

deosebite, ocârmuiri deosebite şi duoă graduri 

geografice deosebire între uă ţeră şi alta ? Libera- 

Jul din Moldova voiesce tot ce voiesce liberalul 

din ţâra Românâscă, însă pe căi deosebite ; noi 

Moldovenii suntem mai reci. Onor. d. ministru 

preşedinte dicea mai de ună-qi: noi la 1848 am 

proclamat aici principiele revoluţiunii francese,. 

am proclamat drepturile omului, am proclamat 

desfiinarea clăcei, pe când d-vâstră aţi proclamat 

Regulamentul. Aşa este. Noi fostii Moldoveni 

suntem mai reci ; noi ne ocupăm mai întâiă şi mai 

mult de practică de cât de teoriă; noi suntem 

popor mal septenirional; însuşi prin educaţiunea 

n6stră se resimţia, cel puţin până mai de ună-di, 

uă diferinţă forte pronunţată între 6menii din Mol- 

dova şi acei din Muntenia, câci cei mai mari 

bărbaţi cari au dat mişcare ideilor liberali în Mol- 

dova 'ŞI au făcut educaţiunea în Germania, pe 

când în ţra Românâscă t6tă generajiunea cea 

nucă, pină şi Domnii ţărei, 'şi au fost făcut edu- 

caţiunea în Francia ; un mare rău după mine pen- 

tru educaţiunea întregului neam românesc. De 

aceea eu doresc ca inainte de a muri s& pot ve- 

dea că tinerii nostrii işi fac educaţiunea lor aici,
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ca ast-fel să priimâscă, educaţiunea naţională, ro- 

mânescă, care să nu fie nici francesă,. nici ger- 

mană. (aplause prelungite). 

Noi der, Moldovenii, suntem mai practici, rhai 

reci, gi de aceea, înainte de a face ceva, ne 

gândim unde vom ajunge. | 

Aici în Bucurescă se afla un partit liberal | or- 

ganisat mai bine, disciplinat: mai bine, şi care 

prin urmare era şi mai puternic, şi avea şi avan- 

tagiul cel mare de a avea şi capitala țărei aici. 

Cu acest partit, noi liberalii Moldoveni am avut 

dorinţa şi datoria de a ne uni, şi nam pus în 

cumpănă sacrificicle ce Unirea avea se ne coste 

şi ca târă şi ca partit. Ast-fel în comisiunea cen- 

trală dela Focşani, unde aveam alături pe dd-nii 

* Brăiloiu, Florescu şi alţii din Muntenia, când a 

fost vorba unde să fie capitala ţărei, comisiunea 

nu a avut curagiul să vină a cere cum-că capi- 

tala ţărei se fie Bucurescii. Ei am cerul acesta, 

şi cu multă stăruință, în cât mi sa pus în spi- 

nare că aşi fi dis atuncea, ca să crescă troscotul 

pe stradele Iaşilor. s 

Hei bine, după ce noi liberalii Moldoveni am - 

făcut atâtea sacrificie, . cari aşa de iute ai fost 

uitate, când am venit aică, unde am găsit ca şefi 

ai partitului liberal pe d-nii Ion Brătianu şi C- 

A. Rosetti, şi am voit se intrăm în înţelegere cu 

domniele-lor, ca să mergem împreună uniți prin  
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acest program liberal, nu ni s'a ţinut câtuşi de 

pucin s&ma de ideile n6stre, de vederile n6stre, 

de caracterul şi temperamentul nostru deosebit ; 

partidul liberal de aici ne-a dis: noi rămânem 

tot cum am fost pînă acum, iar cât pentru libe- 

ralii din Moldova, un an îi vom trata ca ospeti, 

şi după un an ei vor trebui să mârgă cu noi. 

Am căutat să ne înţelegem, der nu am putut; 

aveam cu toţii aceleaşi idei şi nu ne deosibiam 

de cât în privința midlocelor de a le pune în 

practică, în privinţa procedurei; ast-fel era pe ta- 

pet cestiunea rurală şi alte cestiuni grave, cari 

în aplicaţiune difereai de la uă parie a ţăreila 

cea-l'altă, şi pentru care era trebuinţă a se ţine 

sâmă şi de opiniunele n6stre. Acesta, şi multe altele 

însă nu ni s'a ţinut în semă de partitul liberal 

din Bucuresci. No& ui se cerea uă supunere, uă 

disciplină, pe care liberalii din Moldova nu o priimiaui 

nici chiar între ei de,la unii către alţii. 

Cu căderea lui Cuza a cădut şi tâtă influinţa ele- 

mentului Moldovean, pe care eă unul declar că 7] cred 

forte necesar în confecţionarea legilor, în organi- 

sarea Statului şi în întemeiarea elementului român. 

Eu cred că precum bronzul este resultatul unei 

fusiuni de diferite metale, tot aşa cred că elemen- 

tul român nu se va putea consolida, dâcă se va 

ucide un element special, fie elementul cel din 

Moldova, fie cel din Oltenia, fie cel din Muntenia.
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(aplause). Acesta este credinţa mea, şi de accea sper 

că urmaşii nostrii vor fi mai inteligenţi de cât noi, 

şi vor înţelege că numai înuă unire sinceră a ambelor 

elemente e mântuinţa n6stră. În adevăr, noi cei din 

Moldova când am făcut Unirea, am făcut'o nu din 

entusiasm, ci prin rațiune, pentru că am credut 

şi credem că numai Unirea ne pote scăpa pe toţi. 

Hei d-lor, e am astă-qi 66 de ani de vârstă şi 

46 de ani de viâţă politică, şi mulţi din d-vostră 

cari astă-di aţă cărunţit, cari sunteți cu părul pe 

jumătate albit, nu eraţă încă născuţi când eu deja 

începusem să joc un rol politic. Încă de pe la 

1839, am fost trămis de Mihail Sturza la Bucu- 

resci pentru ca să fac pregătirea Unirei politice prin 

uă uniune vamală şi econornică între” ambele ţări 

“române ; şi d-vâstră sciți că Zollverein a fost îna- 

inte-mergătorul pentru unirea Germaniei. Pentru 

adevărul istoric, vă voi spune că aici în Bucuresci, 

lucru stranii, am găsit împotriviri cari ai făcut 

că propunerea lui Mihail Sturza n'a putut reuşi. 

V'am spus, d-lor, ce situaţiune am găsit noi aici 

în 1862; v'am spus cum partitul liberal din ţeră 

Românâscă era organisat mai bine, era disciplinat 

mai bine de cât partitul libera] din Moldova; vam ! 

ar&tat cum temperamentul nostru, cum educaţi- 

unea n6stră ne făceaa nu putea să ne supunem, 

a ne pune sub comanda cul-va, înainte de a ra- 

ționa, înainte dea ne gândi asupra celor ce ni se
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cerea. Negreşii, o recunosc, este uă nenorocire pen- 

tru un partit, când fie-care membru al acelui par- 

iit voiesce să se gândâscă, să raţioneze, să mergă 

după capul seii; acel partit nu este în stare să 

guverneze, sai, şi dâcă ar guverna cât-va, nu pâte 

să rămână mult timp la guvern. Ei, cât pentru 

mine, simţiam necesitatea fusiunii ambelor fracţi- 

uni a le partidului liberal. ME otăriiii der la sa- 

crificie pentru acâstă fusiune, precum le făcusem 

şi pentru Unirea politică a ambelor ţări. Ast-fel 
după căderea lui Cuza-Vodă, consimţiiti a recunâsce 

supremaţia capilor partitului liberal din Bucuresci. 

Eni eram om de guvern; şi astă-di cred încă că 

un om cu energie pâte la guvern să facă mai 

mult întrun „an de dile de cât în dece ani ca 

simplu deputat. M'am înşelat. O mai repet : cu tote 

că eram mai bătrân, şi că ast-fel aveam uă viâţă 

politică mai lungă, m'am închinat, m'am supus 

d-lui Brătianu, şi am intrat la guvern sub preşe- 

dinţia d-sâle de ducă ori. 

Mulţi mai criticat pentru acâsta, mulţi m'aii 

atacat de ce am intrat la minister; că aşia am 

luat parte la cedarea Basarabiei, că aşia am luat 

parte la resolvarea cestiunii jidovescă, dicând că, de 

nu eram ei, nu sar fi putut aduna cele ducă 

treimi. Eu însă şi astă-di spun, că ceea-ce am fă- 

cut, am făcut bine; pentru că atunci se atingea 

de sortă României întregi, şi eu care venisem 

î.



17 

cu d. Brătianu de la Berlin, sciam fârte bine, că 

decă nu vom resolva noi. cestiunea israelită, cum 
am şi resolvat'o, era st o resolveze alţii; şi atuncy 

„ar fi fost vai de pielea nâstră, şi mai ales vai 

e 

Sp 

e 

RS 
Su 

de pielea bătrânei Moldove! 

D-lor, încă uă-dată vă declar că ucâsta nu este 

uă. justificare, ci este numai uă intrare în materie. 

La 1871, după întâmplările de la sala Slăti- 

neanu, a venit la putere partitul conservator, care 

fără a ne mai deosebi pe unii de alţii, ne-a fă- 

cut pe toţi uă apă în resbelul de morte ce ne-a 

făcut în alegeri. În Camera nuoă a conservatorilor 

abia am putut a ne strecura 19 liberali. Aceşti 

12, daţi-mi voiă să. vă citedi numele lor: sunt 

unii morţi, Dumnedei să” ierte! Sunt alţii cari 

trăiesc, Dumnedeu s&i facă să rămâe credincioşi 

în ceea-ce ei aii sub-seris atunci la Mazar-paşa. 

Acestia sunt: 

Dimituie Anastasiu, astă-di prefect la 'Tecucii ; 

lon Brătianu astă-di preşedinte al consiliului ; 

George Kiţu, astă-qi ministru de interne; 

Candiano-Popescu, advocat pe atunci, iar as- 

iă-di adjutant regal ; e 

Constantin Fusea ; 
George Furculescu, pre care îl ved în tribuna re- 

servată pentru fostii deputaţi ; 

Alecu Golescu Arăpilă, mort; 

Manolache Kostache Epureanu, mort; 

ee erei 

„2 FRIPTRga > 
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M. Kogălniceanu, înaintea d-vâstre ; 

George Pişacov ; 

Anastase Stolojan ; 

Şi amicul meu d. George Vernescu. - 

Numai acestia eram în Camera conservatorilor. 
Acolo ne-am pus pe luptă, şi pe luptă eroică. 
Mai iârdiă se iscâ uă diversiune de opiniuni în- 
tre conservatori. Manolache Kostache era conser- 
vator în t6tă puterea cuvântului, însă lui nu 
plăcea ceea, ce făceai conservatorii la guvern. El 
der se uni cu noi Mazaristii, şi când acestia ajun- 
seră Ja putere, el deveni preşedintele acelui mi- 
nister. Der de a doua-di, el se vădu atacat în dia- 
rele liberale. In guvern colegii săi îi făceati fel 
de fel de greutăţi. El der 'Şi-a dat, mâniat, demi- 
siunea, dicând că se vedea rămas ca un copil 
orfan. 

Vii acum la programa care se numesce pro- 
grama de la Mazar-Paşa. Nu era numai uă pro- 
gramă de luptă; nu era numai uă programă de 
oposiţiune; era uă programă de guvernăment, era 
vă programă care venea şi dicea ţărei: uă dată 

ajunşi la putere, ccă ce voim să facem în poli- 
tică, în administraţiune, în justiţie, în instrucţiune 
publică, în finance, în armată, în lucrări publice, 
în Stat, în judeţi, în comună. 

Organul mai special al acestei programe era 
jurnalul Alegătorul liber, al cărui redactor mai cu
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deosebire ai fost întâii d. |. Ghica, după aceea 
d. Eugeniu Stătescu, şi apoi acela ce are onsrea 
a vă adresa aceste cuvinte. Merg mai departe. 

Eram încă ministru de interne pe la începutul 
anului 1880. Patru-cincă luni cât am fost ministru 
cu sesiunea deschisă, n'am dat loc a mi se adresa 
vă singură interpelare! Hei bine, în diua cea 
din urmă, la 10 Aprilie mi se pare, m'am dus ca 
ministru de interne la Senat cu mesagiul de în- 
chiderea sesiunii spre a'l citi. Pe când eram la 
Senat, asceptând citirea procesului-verbal ca să 
comunic şi eu mesagiul, priimese însciinţare că la 
Cameră, în neființa mea, se făcea uă moţiune, sus- 
ţinută de 21 d-ni deputaţi, prin care se ruga gu- 
vernul să facă ca ministerul de interne să trâcă 
in mâna preşedintelui consiliului. Am venit aci. 
Vorbia d. Fleva, care sprijinita forte mult pro- 
punerea, dicend că ei sunt un fârte rău admi- 
nistrator. In adevăr, d. Fleva trebuia să scie ceva: 
aveam pe fratele d-s6le administrator la Brăila. 
Sunt dator cu tâie acestea să recunosc aci leali- 
tatea d-lui Fleva, carele 'mi-a declarat în urmă 
că se căiesce că a sprijinit acea propunere. Aşa 
este d-le Fleva? 

D. N. Fleva. Aşa este. 
D. DM. Kogălniceanu. S'a căit q. Fleva; căci în 

realitate âccă cum s'a aplicat propunerea. D. pre- 
şedinte al consiliului a trecut la ministerul de 
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interne, dâr după câte-va dile s'a retras, şi a avut 

de succesor pe d. Teriakiu; şi cu tote acestea, 

atunci acei onor. 21, n'a găsit de cuviinţă să 

reinou6scă propunerea ca d. Teriakiu să trecă la 
vesbel, ori aiurea, ca să vină la interne d. pre- 

şedinte al consiliului..... 

D. N. Dimuncea. Cer cuvântul ca să spun eu 

pentru ce am făcut acea propunere. 

D. M. Kogiilniceanu. Hei, d-le Dimancea, m'am 

săturat de a fi cal de dirlog. 

D. N. Dimancea. Cer cuvântul. 

D. M. Kogilniceanu. N'am dis nimic în contra 
d-vâstre personal, Şi. nici nu gândesc nimic r&ă de 
d-vostră; din contra, apreciez în d-vâstră pe unul 

din. 6menii cei mai otăriţi, cei mai logici, cei mai 
de credinţă şi mai aprigi şi devotați sprijinitori 
al partitului d-vâstre. Eă, dâcă am să mă plâng 
de cine-va, nu mă plâng de acei cari apără ca 
d-ta .pe d. Brătianu, şi în dile bune şi în dile rele, 
ci mă plâng de alţii..... 

Der mi'ţi da şi mie dreptul ca şi eu se am 
inimă, se am cuget, se am demnitatea . mea, 
pentru că şi eă în acestă țeră, la ori-ce act nare 

s'a severşit, am pus peiricica mea. 

Aşa der, ca aliatul d-vâstre de la Mazar-paşa, 

am dreptul astă-gi să vin să dic acestui guvern, 

la a cărui venire am contribuit şi că; am dreptul 
să) dic: ce-ai făcut cu programa de la Mazar-
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paşa? Şi vă rog s&mi ţineţi sema că nu iai 

hoţesce pe guvern, căci în diua când a fost dis- 

cuţiunea adresei spre respuns la Mesagiul 'Tro- 

nului, mam mărginit în a vorbi numai de uă ces- 

liune mare, de asicurarea Dinastiei în acestă ţeră, 

şi apol m dis aceste cuvinte: „vii acum la cele 

din întru. Aşă fi în drept să întreb, mai ales not 
cari am fost coalisaţi la Mazar-paşa, dâcă ceea-ce 
este astă-di, corespunde la lucrările, la sforţele, 
la luptele n6stre, ale acelei asociaţiuni începute 
la Mazar-paşa ?* 

Acâsta era mai mult uă cestiune între primul- 
ministru şi no), vechii sei asociaţi, pe care o reservam 
pentru altă dată. Hei bine, care altă dată este 
mal bună de cât acum, când venim se cercetăm 

budgetul, care este legea legilor şi aplicarea. tutulor 
legilor? 

Aşa dâr, am dreptul astă-di se iîmprospătez 
memoriei d-vâstre programa partitului naţional- 
liberal de la Mazar-Paşa. Sunt 19 deputaţi liberali 
cari au sub-scris'o, şi după dânşii ai venit mulți 
aderenţi. Intre aceştia găsesc pe d. Pană Buescu, 
pe d. Dimitrie Brătianu; găsesc pe d. Cariagăi, 
pe d. Ion Câmpineanu, pe d. Cantili, pe d. Emil 

Costinescu, pe d. Nicolae Fleva; găsesc pe:d. 

Giani..... Sunt mulţi... sunt şi unii morţi. Intre 

cei rămaşi în vi6ţă mail găsesc pe fraţii Remus 

şi Romulus Opran, pe d. C. A. Rosetti, pe d.
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Dimitrie Sturdza; găsesc pe d. Eugeniu Stătescu, 

pe d. Vulturescu... Aceştia sunt cei d'intâii cari 
aii aderat. 

Aşa dâr, acâstă programă este evangelia n6s- 

tră, a aliaţilor, a asociaţilor de la Mazar-paşa; 
şi avem dreptul astă-di, noi cari ne-am rupt şi 
suntem mulţi rupţi din cei cari ai sub-scris 
programa aceea, de exemplu d. Vernescu, sepa- 

rat împreună cu mine, d. Dimitrie Brătianu, şi 
alţii cari ne găsim în viucţă şi suntem schismatică; 
avem, dic, noi acestia dreptul să vă întrebăm : ce 
aţi făcut cu acea programă, cu acea evangelie? 

D-lor, într'un Stat constituţional guvernul se 
- resumă în consiliul de ministri. In budgetul pe 
care ”] avem d'inaintea n6stră figureză uă cifră 
pentru consiliul de ministri. Eu voiă începe dr 
critica mea cu consiliul de ministrii. Apoi vin 
unul după altul ministerele, şi vă voii spune ce 
era scris în privinţa acesta în programa de la 
Mazar-paşa, şi ce, comparând cu realitatea, găsesc 

în practică”şi în budget. 

In consiliul de ministri se trateză tâte cestiunile 

cele mari ale ţărei, spre a se ţine unitatea in gu- 

vern. Onor. d. N. Ionescu uă-dată a definit forte 

bine ce este consiliul de ministri; dâcă întrun 

colegii mic de patru, cinci alegători, trebue să fie 

măcar trei de aceeaşi părere, cari fac majoritate, 

tot aşa în consiliul de ministri, trebue să fie dis-
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cuţiune şi după matură chibsuire trebue se 6să 

unitatea de vederi, unitatea în guvern. Aci se 

opresc atributele unui consilii de ministri într”uă 

țâră constituţională. Nu va st dică că consi- 

liul de ministri trebue să fie un consilii admi- 

nistrativ; nu va să dică că trebue să fie cum era înainte 

vreme sub Domnii regulamentari, divanul ocăr- 

muitor, divanul administrativ, în care să se tra- 

teze t6te cestiunile adimninistrative, chiar cele mai 

ueinsemnate. Consiliul de ministri, în tote țările din 

lumea constituţională, este compus de ministri, fie- 

care secretar de Stat; şi fie care, în aplicarea le- 

gilor ministerului său, trebue să fie independent 

şi cu libatate de acţiune. 

La noi nu este aşa; la noi totul, pînă şi ces- 

tiunile cele mai mici, se trateză în consiliul de 

ministri. V& desfid pe d-vâstră să'mi aretați uă ţâră 

mare, cu provincii întinse în cele cinci părţi ale 

lumei. Englitera dâcă voiţi, unde consiliul de mi- 

nistri să se țină aşa des ca la noi. Este un mare 

eveniment, der un mare eveniment, când se citesce 

în jurnalele Angliei, că în cutare di s'a ţinut con- 

siliu de ministri. La noi consiliul să ţine regulat 

mai în tâte dilele, pociii dice că el este în perma- 

nență. Luaţi jurnalele guvernamentale, luaţi jur- 

nalele oposiţiunii, şi veţi citi regulat: „ag la amiagi 

s'a ţinut consilii de ministri sub preşedinţia d-lui
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Brătianu.“ Ca actualitate, ieri,- d-lor, a fost con- 

silii de ministrii; adi nu sciă. 

O voce. A fost şi adi. 
D. Preşedinte al Consiliului. Adi a fost, ieri nu. 
D. M. Kogălniceanu. Pentru ce acesta? Pentru 

că, de şi onor. d: preşedinte al consiliului, pâte, 

ar voi să lase colegilor sti uă sferă de acţiune 
independentă, der colegii d-lui, în facia omnipo- 
tenței d-sele, nu cutâză (laritate), nu cuteză un 
singur cuvânt st dică, de cât în consiliul de mi- 
nistri. Nu cuteză să pună uă resoluţiune fără 
a dobindi mai intâiu permisiunuea d-lui prim- 
ministru. Ori-ce particular se adresâză la un mi- 
uistru...— nu voiesc să citez fapte, ny voiesc să 
aduc zizanie ('laritate)... i se dice: aşa e, ai drep- 
tate, voii vorbi cu d. “Brătianu. Ai vorbit cu 

d. Brătianu? S& vină d. Brătianu, (ilaritate). 

Hei, d-lor, este acesta guvern constituţional? 
D-v6stră pe mine mă acusaţi că am făcut pe 2 Maii, 
că am fost despotic, că am fost cesarian. Ei am 
avut colegi cum erea repausatul Steege, cum era 

Nicolae Creţulescu încă în visţă, cari n'ar fi răb- 
dat ca ei să "i absorb ast-fel. Ore credeţi d-vostră 

că acum, dupe ce se ţine în tâte dilele consilii, 
trebile particulare merg bine? Ei cunosc referate 
cari stau de 7 luni, de 8 luni neresolvate, pen- 
iru că nu le cundsce d. prim-ministru, sai pen-



  

tru că nu este nimeni care să pună referatul în 

desbaterea consiliului. 

Dâcă de la cele administrative ne vom întârce 

la cele mari, la cele generale, credeţi 6re a-vâstră că de 
la un ministru care are în cele administrative atât 
de puţină independinţă, în -cele-l-alte cestiuni de 

un interes mai general va avea mai multă ? Ore 
ministrul trebilor din afară mai are indepeudințat 
Apoi, acâsta am voit noi? Eecă ce diceam noi în 
programa nâstră de la Mazar-paşa : 

„Experienţa secolilor a dovedit că guvernul per- 

sonal, sub masca regimului parlamentar, devine, 

in privința consecinţelor asupra sârtei popârelor, 

mai desatros şi mai corruptor de cât chiar gu- 
vernele cele mai despotice. La noi acest trist ade- 
văr, mai mult de cât în oricare altă ț6ră, a do- 

bindit o teribilă consacraţiune. Resultatele câr- 
muirii prin bunul plac şi ale substituirii minis- 
trilor în locul voinței naţiunii, ai adus ţâra pe 

țărmurile prăpastiei, şi fie care, plin de grijă, vede 

înaintea sa ruina materială şi morală a Româniel.“ 
D. GQ. Cantili. Erea altă ordine de idei. 

D. M. Kogălniceanu. În adevăr nu este aşa 
adi, dâr ei sunt cititor credincios, şi pentru acesta 

nu trebue să mă loviți, fiind-că citesc şi binele şi 

răul. | 

Onorabili domni, după ce am tratat mar intaia 
i 
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cestiunea consiliului de ministri, îmi. veţi permite 

să trec la ministerul trebilor din afară. 

Eccă ce diceam noi în privinţa, trebilor din afară: 

„Vom stărui ca în afacerile n6stre exteridre să 

domnâscă uă politică românescă, uă politică de pace. 

Aşa o voiesc vechile n6stre tractate încheiate cu 

Înalta Portă, aşa o voiesce tractatul de Paris, aşa 

o voiesce interesul bine înţeles al României. Sun- 

tem der decişi a combate ori-ce politică uventu- 

r6să. Vom priveghia ca guvernul nostru să ob- 

serve către Înalta Pârtă şi către tâte Puterile 
garantie uă atitudine nepărtinitâre şi amicală, şi 

prin însuşi acesta vom osîndi ori-ce preferinţă 

exclusivă către unele din Statele străine, preferinţă 

care n'ar avea alt resultat de cât d'a ne atrage 

dificultăţi şi gelosii din partea acelor State. În 

deosebi, în deslegarea cestiunilor economice, noi 

înţelegem a nu se ţinea semă de cât de dreptul, 

binele şi interesul naţiunii.“ 

În privința acestui punct, recunosc—şi nu eram 

e la minister— că nu puteam noi să fim stăpâni pe 

situaţiunea nâstră şi pe independința nstră de 

a lucra cum voiam noi, atunci când cei mari, 

când Puterile cele cari ai milione de baionete la 

disposiţiune, erai hotărite să 6să din domeniul 

păcei, din domeniul dreptului şi s& aibă recurs 

la fer şi la foc; căci la orizont era resbelul 

orienta]. 4 
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Sunt dator să recunosc că guvernul de atunci, 
unde era şi d. Vernescu şi d. N. Ionescu, aucă- 
utat un an întreg s& dobândâscă de la Europa 

recunbscerea neutralității nâstre, şi aă făcut tot 

ce le-a stai prin putință pentru a feri ţera de 

resbelul dintre Rusia şi Turcia ; dâr. n'a putut re- 

uşi, în faqia indiferinţei Europei saii a neputinței 

ei de a 7] evita. 

Atunci d. Ion Brătianu, a proiectat convenţiunea 

cu Rusia— acesta ar fi mai mult trâba d-lui Vernescu, 

a d-lui Ionescu, so spue,—d. Î. Brătianu... 

-D. GQ. Vernescu. Tr6ba meat 

D. M. Kogălniceanu. Da, adecă st spuneţi cum 

s'a făcut acea Convenţiune. . 

D. G. Vernescu. Nu sciă nimic; nu eram în 

guvern atunci. 

D. M. Kogălniceanu. Ei am găsit convenţiunea 
gata, redigiată. S'a fost făcut atunci uă adunare nare 

sub preşedinţa Domnitorului în ajunul de a veni 

în ţâră Ruşii, şi la care s'aii chiămat toți fostil 

şeti de ministere, între cari.eram şi cu. Eu m'am 

apropiat mai mult cu ideile d-lui Brătianu. Erau 

unii cari qiceaui că Domnitorul st se tragă la 

munte cu armata, ca mai uşor să fie respins 

în Transilvania. Erai alţii can propuneau uâ 

zonă... Când arde focul, când se aprinde jarul, 

putem pune uă zonă?... In sfirşit, fără voia n6s- 

tră, am intrat în foc şi soldaţii nostri, ofiţeraşii
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cei tineri, ne-au scăpat şi pe noi, ati scăpat on6- 

rea nâstră, au scăpat: şi greşalele n6stre diploma- 

tice (aplause). Am dat, am luat; am resolvat ces- 

tiuni exteridre şi un act mare... Vaţi proclamat, 

nu V'aţi făcut; s'a proclamat regalitatea der nu s'a 

întemeiat... Atunci sa dis de unii: răă s'a schimbat 

cuvântul: de Domn, pe “cuvântul de Rege; dic şi 
ei, râu -sa schimbat cuvântul strămoşesc de 
Măria Ta, pe cuvântul de Sire; deâr cu t6te aces- 

tea Domnul şi Regele României astă-di pâte să 
vorbescă cum vorbia odiniâră Mircea cel mare 
care se titluia Jo, Mircea voevod gospodar îi samo- 
derje! Zemli  Valahskia, Domn şi singur stăpâni- 
tor al t6tei țărei Românesc. 

Uă-dată dobîndite neatirnarea şi regatul care 
trebuia să fie politica nâstră externă? Guvernul 
şi d. Brătianu scie ca şi mine, că nu voiată pu- 
terile din giurul nostru să ne recunâscă neutra- 
litatea; şi porii acum se spun că este chiar uă 
declaraţiune formală a unui mare diplomat dintr'un 
stat vecin, care în timpul ultimului resbel ne di- 
cea: am audit că voiţi se cereţi de la Congresul 
din Berlin ca România se fie recunoscută de stat 
neutru; m& voii opune, şi vă previă că şi cele- 
alte puteri, cari au înriurire, ati să se împotri- 
vEscă, la cererea d-vâstre. 

Aşa fiind, nici n'am cutezat se stăruim în ce- 
Terea n6stră, căci ne-am fi făcutţ de ris. Insă care
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era datoria n6stră, în facia refusului de a ni se 

recunosce neutralitatea nostra? Datoria nâstră era 

s& creăm noi neutralitatea prin conduita nâstră 

leală, nepărtinitore către puterile străine, şi prin 

sacrificiele mari pe cari suntem datori a le face 

necontenit pentru armata n6stră. Dâcă noi, prin 

politica n6stră, ne vom ţine neutri 15 sau 20 

de ani, Europa va recunbsce, am convicţiunea, 

neutralitatea n6stră, va recunâsce că în adevăr 

merităm st fim la gurile Dunării ceea ce Belgia 

este la gurile (Escaut) Scheldei, să fim Belgia orien- 

tală, cum o voia Napoleon III. 

Cum se fondeză acâstă neutralitate? Prin cea 

mai mare lealitate, prin cea mai mare francheţă 

în tote relaţiunile nâstre exteridre. Un Stat mic 

nu trebue să aibă uă politică şiretă, un Stat mic 

nu trebue să părtinescă nimenui. Fără voia nâstră s'a 

născut cestiunea Dunării, cestiune mare, impor- 

tantă, mult mai mare de cât luarea Besarabiei; 

căci luarea Besarabiei din nenorocire ne-a pre- 

ocupat şi ne-a durut numai pe noi; când cestiunea 

Dunării preocupă pe Europa întregă. Voiu spune 

altă dată cum s'a tratat acâstă cestiune de diplo- 

maţia nâstră. Astăgi numai voiii dice, că eu rivnesc 

sârta ministerului actual, s6ria ministrului de 

externe de astă-di faciă cu sria ministrului de 

externe din 1878. Pentru ce nu am găsit ei şi 

d. Brătianu atunci, din partea oposiţiunii, acelaşi
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tact, aceeaşi prudenţă politică, care merge pâie pînă 

la slăbiciune, din partea oposiţiunii actuale? T6tă 

lumea vorbesce de cestiunea Dunărei; opiniunea, 

publică, tâte jurnalele dic: Prâstă şi păcătosă 

oposiţiune care de loc nu ridică în parlament cesti- 

unea Dunării! Hei bine, am şi ei uă mică părticică 

în acestă linie de purtare a oposiţiunii. D. Vernescu, 

ei, şi cei-lalţi membri ai oposiţiunii, ne-am dis: 

cu t6te acusările aruncate nouă, socotim prudent 

şi patriotic să lăsăm guvernul să lucreze cum va 

socoti în tot timpul Conferinţei; noi la început 

am spus ce ţâra voiesce. Ast-fel, de luni nu sa 

audit nică în acestă Cameră nică în Senat, uă singură 

interpelare. Ore tot aşa era sorta n6stră în 1878? 

Onor. d. prim-ministru a uitat pâte combaterea de 

morte ce ne făceaii atunci ministrul săi de externe 

de astădi, represintantul actual al României la Lon- 

dra, şi chiar representantul nostru de astădi la 

Viena ? 

Dar acum să venim la altă cestiune: dâcă noi, 

oposiţiunea, am tăcut prin patriotism, prin pru- 

dinţă politică, de ce din partea guvernului de trei 

ani de dile vedem reînouindu-se, cu violenţă 

chiar, acea gândire imutabilă, cum se dicea în Fran- 

cia sub Ludovic Filip: la pensce immuable care, 

tinde a sustrage de la controlul acestei ţări tâte 

afacerile nostre esteridre? Cum? Când eram uă ţ&ră 

vasală, care în dreptul public făcea parte din
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integritatea imperiului otoman, tot erai ministri 

de externe cari veniau şi argtai ţ&rei afacerile 
sale exteridre, şi i se comunica Cartea verde, to- 
mul î, tomul 2 şi tomul al 3, cari sunt publi- 

cate în timpul regimului vasalităţii? Cum, de când 

ne-am făcut regat, de când ne-am făcut guveru 

regesc şi am introdus regimul regalității, astădi sciți 

d-vâstră ceva despre cele esteridre? Pâte vi s'a spus 

ceva la urechie, pâte unii din d-vâstră cunose 

cugetările guvernului, deră Parlamentul, în oficia- 

litatea lui, în majestatea sa oficială, nu scie nimica ; 

ba încă, când s'aui găsit Gmeni cari "Şi-au pus pâte 

patriotismul lor mai presus de datoria lor, şi au tras 

un mic colţ din vălul ce acopere totă activitatea 

diplomaţiei romănesci, ca să ne arate ce s'a 

făcut în cestiunea. Dunării, aţi vădut raportul 

fulminant în contra unui om de bine, în contra 

unui om care ne-a servit în vremi grele, prin 

care se cere suveranului destituirea sa în aşa 

mod, cum pâte D. Kiţu nu cere destituirea unul 

sub-prefect! Ba apoi a venit uă lege draconiană în 

contra tutulor acestora cari ar imita pe fostul 

Dosiru ministru de la Paris, relevând slăbiciunele 

şi nepriceperea guvernului nostru în cestiunea 

Dunării. Ast-fel, Calimachi Catargiu a murit lo- 

vit pe nedrept. Nu voiă blăstema aci; der cred 

că acei cari “l-au lovit, dâcă au ceva inimă, trebue
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st regrete ei însuşi că au pus pasiune acolo unde 

trebuia să pue minte. (aplause). 

Era atâtea chipuri, cum se face în tâte tările 
lumii, de a se schimba din servicii Calimachi Ca- 
targiu fără a-l sdrobi; se putea dice Majestăţei 

Sele că se pune în disponibilitate cutare agent, 
că în interesul serviciului se numeşee cutare 

personă în locul cutării persâne. 

Deră aci nu a fost aşa ; aceeaşi până a scris cu 
aceeaşi cernelă, pe aceeaşi chărtie şi cu aceleaşi idei 
destituirea lui Calimachi Catargiu, ministru pleni- 
potenţiar al Majestății Sale Regelui României 
lingă republica francesă, care cu câte-va qile mai 
înainte scrisese scrisorile de rechiămare, date 

aceluiaşi Calimachi Catargiu, în calitate de ministru 

al României lîngă regina Marii» Britaniei, şi prin 
care se dicea că ministrul Majestății S6le se 

achitase bine de misiunea sa; hei bine, raportul 

pentru destituirea acestui înalt demnitar al Statuii, 

strămutat la Paris, este făcut de aceeaşi penă şi 

în acelaşi stil cum s'a făcut raportul pentru des- 

tituirea d-lui loan Stavrică Brătianu. 

D. N. Dimanceu. Bine le-a făcut la amânduoi. 

D. G. Mârzescu. Viitorul va judeca. 

D. lon lonescu (de la Brad). Răspunde-i nu 7] 

lăsa fără răspuns. 

D. M. Kogălniceanu. Nu voiă răspunde, acuma, 

căci am promis să nu fac pe;sonalităţi.
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D-lor, afară de cestiunea Dunării, sunt atâtea 
alte cestiuni exteridre cari avem dreptul să le 
cun6scem şi pe care nu le 'cunâscem : este cestiu- 
nea hotarelor nâstre; este cestiunea spargerii 
Porţilor-de-fer ce sunt în apele n6stre; este cestiu- 
nea sfărâmării cetăților bulgare, în privinţa cărora 
Congresul de la Berlin, a declarat că: cea mal 
bună garanţie a libertăţii Dunărei, este sfărămarea 
lor. Mai este încă uă cestiune: gestiunea fixărit 
fruntariilor n6stre despre Bulgaria, linie trăsă de 
Congresul de la Berlin, şi precisată de duot co- 
misiuni europeene. Ei ami avut onore să fac 
uă interpelare, sunt câte-va septămâni, în acestă 
privinţă, şi diceam: D-lor, tote Statele baleanice, 
cari s'au bătui şi cari nu s'a bătut, "şi-au frun- 
tariile trase şi regilate: aşa este Bulgaria, Serbia, 
Rumelia şi Munte-Negru; numai noi nu avem 
hotare. Aţi vădut că Turcia întărdia se dea un 

lirguşor mic Munte-Negrului, şi Munte-Negru nu 
Sa genat de a declara că 71 va lua. Atunci 
Europa a spus Turciei: dă-l, şi i s'a dat. 

Grecia a căpătat duo& provincii mari, fără a 

vărsa uă picătură de sânge în resbel; şi când a 

fost duoă mici neînțelegeri, armata greacă a mers 

şi le-a luat în stăpânire ; şi Europa a dis că Gre- 

cia “Şi-a luat lucrul său, 
D-lor, st nu credeţi că eă împing la mişcări 
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inilitare; der întreb pentru ce noi Românii, şi nu- zi 

mai noi Românii, nu avem încă în stăpânirea; 

nâstră otarele cari ne sunt date de Congresul euro-j 

pean? Noi suntem în drept a dice că Dobrogea 

este a n6stră; chieltuim atâtea miliâne ca st o: 

scâtem din starea de miserie în care ne-a lăsat-o : 

resbelul; şi pînă acum noi nu o stăpânim cu 

hotare certe; şi aci sunt dator se declar că Do- 

brogea nu de la Congresul din Berlin a devenită 

uă ţâră românească. Ea de mult a fost cucerită de” 

Români ; şi uă dată reintrată în mânile nostre, ni-i 

menea nu ne va răpio din stăpânirea n6stră fără 

vărsare de sânge. Aduceţi-vă aminte că atunci, 

când în una din şedinţele trecute, d. |. Ionescu! 

a arg&tat 6re-cari temeri despre stăpânirea ei, atunci, j 

şi guvern, şi majoritate, şi oposiţiune, am dis: uă dată 

cu capul nu va fi una ca acâsta; Dobrogea este! 

provincia lui Mircea, este provincia lui Ştefan- -cel: 

Mare, este dată nout de Europa; cât vom aveaj 

un soldat, şi cât vom avea. un ban, nu vom da-o, 

pentru că cred că timpurile de umilire nu vor. 

mai veni peste noi. 

    

  

   
   

    
     

  

     

     

      

   
   

Voci. Sunt şese ore. Ş 

D. M. Kogălniceanu. D-lor, ei vă declar că ami 

să vorbesc încă mult. “ 

D. Preşedinte al consiliului. Putem s& prelua: 

gim şedinţa, dâcă voesce Camera. :
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D. M. Kogălniceanu. Der sunt şi ostenit şi bol- 

nav; încă uă oră pot să mai vorbesc, şi tot nu 

voii sfirşi. 

Voci. Pe mâne. 

(ŞEninTA DIN 27 lanuanie 1883). 

D. M. Kogălniceanu. D-lor deputaţi, am avut 

ondre ieri a chiăma bine-voitârea d-vâstre lare 

aminte asupra faptului că, ma! ales de la procla- 

marea Regatului, dirigerea afacerilor n6stre exte- 

riore este cu totul sustrasă controlului Parlamen- 

tului. Nu asceptaţă de la mine, ca cii să cer ca 

afacerile exterire să fie tratate în vileag, în pu- 

blic; recunosc că aci trebue o mare circomspic- 

țiune; dr cu t6te acestea, când se atinge de nisce 

cestiuni vitali, este bine să se constate, că şi noi 

avem dreptul să scim, şi s'o scim de la uă altă 

sorginte, 6ră nu numai de la sorgintea giarelor şi 

publicaţiunilor străine. 

Cestiunea Dunării este la ordinea dilei; şi precum 

am spus ieri, o spun şi astă-di, eii am rugat pe 

amicii mei din oposiţiune st fie prudenţi, şi cu 

atât mai mult că noi avem uă declaraţiune a gu- 

vernului coprinsă în Mesagiul Tronului, care este 

asigurătre ; şi pe lângă acâsta mai avem şi voinţa 

unanimă, exprimată de Parlament fagiă cu discursu- 

rile rostite de la banca ministerială, unul al d-lui 

prim-ministru şi cel-alt al d-lui ministru de externe,
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prin care discursuri ne-au arătat părerile d-lor 

despre chipul cum s'ar putea regula acâstă cestiune, 

şi la care Parlamentul ţărei într'una a răspuns: 

DU, NV, nu. 

Prin urmare, în privința Dunării nu voii dice 

nimic; pentru că nu voesc ca în urmă să se dică 

că oposiţiunea a făcut să se complice, să se com- 

promită acâstă cestiune. 

Voi veni însă la uă altă cestiune. 

D-lor, am avut ondre a chiăma luarea d-vâstre 

aminte asupra 6re-căror neajunsuri ce avem în 

Dobrogia cu uă parte a fruntarielor nâstre, de şi 

ele sunt trase de uă îndoită comisiune europeană. 

_Acâstă cestiune a fruntarielor, cari au fost de- 

terminate printr'ân tractat european, şi cari au fost 

statornicite prin duoă comisiuni, este încă neho- 

tărită ; căci pină astă-di linia definitivă nu este 

încă fixată pe pământ; şi de aci provin multe 

complicaţiuni. 

“Am avut ondre să interpelez pe onor. d. prim- 

ministru despre acâstă ceștiune, şi âtă ce mi-a 

răspuns d-sa: 

„P6rta a tărăgănit mult; dâr în fine a trămis 
uă iradea la guvernul austriac, care pină astădi 
nu ne-a comunicat'o. | | 

„Noi n'am cerut'o, şi am cuvinte pentru ce nu 

cer; este Bulgaria care trebue s'o câră....“ 

Hei bine, onor. domni deputaţi, când d-vâstră  
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veţi merge înaintea alegătorilor şi veţi fi intre- 
baţi: pentru ce ț&ra n6stră, după atâtea sacrifi- 
cil mari făcute de dânsa, nu are încă fruntariele 
s6le determinate, puteâ-veţi d-vâstră să le răs- 
pundeţi: pentru că d. Brătianu ne-a declarat ca 

are cuvintele d-sâle pentru acâsta ? 

Decă acesta ește un răspuns care ar putea să 

vă satisfacă pe: d-vâstră şi pe alegătorii d-vâstre, 

decă uă asemenea cestiune se pâte lăsa indefinit 

în suspensiune, pentru că d. prim-ministru are 

cuvintele sâle pe cari numa! d-sa le cunâsce, 

acâsta rămâne la apreciarea d-vâstre s& judecaţi. 

In tot casul, rogu-vă să vedeţi dâcă acest răspuns 

este constituţional, şi ma! cu semă decă dreptu- 
rile ț&rei pot fi ast-fel pe deplin asicurate. 

In cele-l-alte cestiuni este tot: aşa. D. prim-mi- 
nistru are cuvintele sâle ca să nu vă spună ni- 

mic în cestiunea de delimitare a fruntarieloriă 

n6stre atât d'a luugul Transilvaniei, ca şi în ces- 

tiunea fruntarielor din Dobrogea, în cestiunea cetă- 

ţilor Bulgare cari pină astă-di sunt întregi, în 

cestiunea spargerii Porţilor-de-fer, etc., etc. 

Ei nu prea m& mulţumesc cu asemenea expli- 

cațiuni; şi vă mărturisesc, că înaintea unor ase- 

menea declaraţiuni, eii nu pot de cât să fiă tare 

îngrijiat. 

Sciţi, d-lor, că în vera trecută de-uă dată, din 

chiar senin, s'a schimbat ministerul; negreşit tot
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sub aceeaşi firmă. Ai fost duoi onorabili colegi 

cari ai făcut .interpelări. A fost uă interpelare, mi 

se pare, făcută de onor. d. Nicolae Ionescu, la 

care interpelare a răspuns onor. d. ministru de 

interne. Apoi a mai fost, în uă discuţiune, "mi pare 

cu ocasiunea răspunsului la -Mesagiul 'Tronului, 

un schimb de cuvinte, când ne-a spus ce-va şi 

Q. ministru de externe. Fie-care a dat un răspuns 

deosebit. 

Voi veni la întâiul r&spuns. 

Onor. d. ministru de interne, interpelat despre 

acâstă schimbare de minister, a spus, mi se pare,— 

nu voiii de loc st înaintez un cuvânt caresă nu 

fie exact —a spus că d-sa era bolnav, şi că voia 

să se retragă, şi chiar a anunțat pe d. Brătianu 

despre acesta... 
D. ministru de interne. Cerea congediu. 

D. M. Kogălniceanu. Spunea că este bolnav de 

reumatism. Hei bine, Înu scii dâcă d-sa a fost 

la băi. 

D. ministru de interne. A fost. 

D. M. Kogălniceanu. Der în tot casul, d-sa s'a 

însănătoşiat. 

S&'mi permiteţi s&i spuiii, cum-că nu numai 

d-sa a fost bolnav. In adevăr s'a vădut, lucru cu- 

rios, bâlele de uă dată a mai multor ministrii. 

D. ministru de justiţie se bolnăvise în palatul 
umed numit de la Stavropoleos...
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D. ministru de interne. De la Slătari. 

D. M. Kogălniceanu. Şi atunci d. prim-ministru, 

de vă dată şi proto-medic,—trebue să sciți că în 

Moldova, în vremea vechiă, postul de proto-me- 

dic era ceea ce astă-di se numesce director ge- 

neral al serviciului sanitar, —a dis d-lui Chițu: 

eu te voiă vindeca; lasă palatul umed de la Slă- 

tari, şi mergi în palatul Ciocan; acolo nu este 

umedlă, ci este un aer forte uscat, fârte sănttos, 

este uă frumâsă grădină unde vel lua aer, şiţi vei 

recâştiga sănătatea. 

In vremea aceea, d. ministru al justiţiei pătimea 

şi d-sa, şi mi se pare că era la Constanţa. 

D. ministru de externe, Eugeniii Stătescu. Şi d-ta 

ai pătimit, fii mai indulgent. 

D. M. Kogălniceanu. Nu fac nici uă personali- 

tate. V& rog să mă iertaţi.... 

D. ministru de exlevne, Eugeniit Stătescu. Decă 

ne-am pune şi noi pe thema d-vâstre, ca să ară- 

tăm de la tribună patimele d-tâle, acesta nu ar 

fi de nici un folos. 

D. M. Kogălniceanu. Socotesc că trebue să fiu 

lăsat spre a continua. Cred că 'mi este şi mie 

permis st intrebuințez aceeaşi figură de retorică 

pe care a întrebuinţat'o onor. d. Chițu, fără cât 

de puţin s&'mi permit s& intru în diagnosa bâle- 

lor reale ale miniştrilor. Aşa der lasaţi-m& să în-
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trebuințez şi eii uă figură oratorică pe care a în- 
trebuințat”o şi onor. d. Chițu. 

Fiţi siguri, o mai repet, că nu voit face de loc 
diagnosa bâlei fisice a d-vostre; der faptul positiv 
este că d. Stătescu, cu care am avut onâre a fi 
împreună şi cu care am- petrecut fârte bine la 

“ Constanţa, Pam vădut chiămat crăşi de proto- 
medic, ca să trâcă de la palatul Ciocan unde 
era uscăciune, la palatul Slătari, unde aerul era 
mai umed, şi unde d-sa în sfârşit se credea de 
proto-medicul că pâte să r&sufle mai uşor. 

Mai erati încă duoi bolnavi (sgomot, întrer uperi)... 
ME iertaţi, n'am făcut nică uă personalitate, şi 

"mi veţi permite că atunci când se răspunde la 
cestiunea făcută de un deputat în privinţa acestei 
schimbări năprasnice a ministrilor şi în mod glu- 
meţ de bâle, să vorbesc şi eu tot aşa, fără să ating 
câtuşi de puţin, ferâscă Dumnegei, nici onorabi- 
litatea, nici independenţa de caracter, nici univer- 
salitatea cunoscințelori d-lui Stătescu de a trece 
dintr'un minister în altul. Voi mai dice că mai 
era încă un bolnav, era d. Urechiă. Proto-medicul 
a găsit că d. Urechiă avea uă durere de urechi, 
şi m-a prescris să se întârcă la şoseaoa Kisseleff, 
şi acolo să facă uă cură de esenţă de fl6re de 
teiu, şi se va vindeca (ilaritate). In adevăr, d. Ure- 
chiă s'a vindecat (ilaritate).
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Era apoi şi general Angelescu, care din pricina 
b6lei independenţei sâle, purta chipiul cam pe uă 
urechiă. Hei bine, protomedicul Pa aruncat tocmai! 
în Italia, în grota de la Posilipa, la Neapole (ilari- 
tate), unde s'a vindecat. 

A venit nuoul ministru de externe, şi aci nu maj 
încape ironie. 

D. preşedinte. D-vostră faceţi diagnosa b6lelor, 
pe când ar trebui st disculaţi budgetele. 

Uă voce. Acesta este diagnosa, budgetelor. 
D. M. Kogălniceanu. Mi se pare, d-le preşedinte, 

că sunt în dreptul meă (sgomot). 

D. Ion Câmpineanu. Persiflagiul în Cameră nu 
este permis; pentru demnitatea, Camerei, cerem să 
revie oratorul la cestiune. 

D. M. Kogălniceanu. Sunt forte recunoscător 

onor. D. Câmpineanu. 

D. lon Câmpineanu. Neapărat. 

D. M. Kogălniceanu. Îmi pare frte bine că d-luj 

ese din tăcerea sa; cu d-sa am mare plăcere de 

a discuta. 

D. N. Dimancea. Cer cuvântul. 

D. M. Kogălniecanu. A venit la ministerul de ex- 

terne d. Dimitrie Sturdza, care a fost interpelat de 

d. Al. Lahovari, ce caută pe acea bancă? D-sa a 

ră&spuns—aci nu este persiflagiti—a răspuns: am 

mare încredere în d. Brătianu.
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D. N. Măldărescu. Acestea sunt lucruri pe cari 

le scim; pentru ce ni le mai spui? 

D. ministru de interne. Lăsaţi”l, d-lor; are şi d-sa 

uă b6lă, aceea de a vorbi de bâlele celor-alţi. 

Lăsaţi-" să termine. (îlaritate). 

(D. vice-presedinte I. Agarici ocupă fotoliul pre- 

şedinţie)). 

D. M. Kogălniceanu. D-lor, în Camera lui Ca- 

targiu eram 12 din oposiţiune, numai 12, şi în 

tot minutul eram întrerupţi; şi totuşi oposiţiunea 

'şi a făcut datoria, a dis ce avea de dis. 

D. Campiniu. Deosebirea este că oratorii aceia 

nu erati comic. 

Di ministru de înterne. Nu ne permiteam ast-fel 
de lucruri atunci. 

D. M. Kogilniceanu. Cred că sunt în cestiune, 

când vorbesc de schimbările ministerului... 

D. Vultuvescu. N'are a face cu budgetul. 

-D. M. Kogălniceanu. D-ta, d-le Vulturescu, care 

esti mai tânăr, trebue st afli acâsta, că Aduna- 

rea vorbesce cu puterea executivă asupra tutulor 

cestiunilor cu ocasiunea discuţiunii budgetelor. 

Aşa dâr am dreptul de a mă întreba, cum se în- 

templă că ministrul de externe d. Stătescu a cedat 

„locul d-lui Sturza?... (întreruperi). 

Ori cât m& veţi întrerupe, împreună cu d-nii 

„miniştri, nu mE veţi face să es din şirul meu; 

sunt astă-di înzestrat de uă forte mare dosă de
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răbdare şi sânge rece. D. ministru de externe 

Sturdza a declarat că d-sa are mare încredere în 

primul-ministru, şi acesta onoreză şi pe d. prim- 

ministru şi pe d. Sturdza când ne-a făcut declara- 

țiunea şi a dis: „D. Brătianu a făcut în acestă 

țeră ceva; când mă va chiăma voit veni; când îmi 

va dice să mă duc, mă voiii duce.“ La acâsta nu 

răspund ei, nu dic dâcă este constituţional saă 

ba; der voii repeli nisce cuvinte dise de alţă ora- 

toră, pe cari d-v. le-aţi audit cu multă bună- 

voinţă ; eă nu voii veni cu nică uă critică de la mine. 

lată ce a dis d. Maiorescu: 

„Explicările ce s'au incercat a ni se da nu eraă 

suficiente. Nu mai vorbesc de reumatismul d-lui 

ministru de interne, acâsta era uă glumă. Dâr cred 

asemenea, că şi explicările date de raportorul 

majorităţii, d. Costinescu, sunt neîntemeiate ; d-sa 

dicea: în partidul nostru sunt Gmeni cari au ajuns 

prin munca lor, şi nu 'şi pot jerifi prea mult 

limp la interesele Statului, şi de aceea se schimbă 

unul cu altul în minister. 

„Dâr bine, d-lor, ceea ce au cei şepte ministri 

de făcut este tocmai opera întregă de organisare 

a diferitelor lor servicii administrative; şi dâcă 

pînă acum, în multele schimbări prin cari am 

trecut, pote nu se cerea uă mai puternică organi- 

saţiune a Statului, dâcă în timpul de resbel şi 

pînă la proclamarea regalității, ar fi fost nedrept
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a se face şi cere mai multă lucrare de organisare, 

aşi vroi să sciii, de duoi ani încâce, sub ce mij- 

loc nu s'a făcut nimic în unele resortură? Guver- 

nul era dator să pue înaintea opiniunii publice, 

sati în discuţiunile aderenţilor săi, suma de idei 

precise, detailate, cari vroia să le realiseze fie-care 

în ramul săi de administraţiune. Hei bine, d-lor, 

să fie tâte acestea mărginite în cestiunea finan- 

ciară? De sigur nu; nică nu cred că o diceţă acesta. 

Sunteţi şâpteacolo, nu numai unul pentru finance. 

Ce? în partea cea d'intâiii care ne atinge pâte în admi- 

nistrațiunea practică, în relaţiunele contenciâse ale 

cetăţeanului, nu găsiţi că este ce-va de făcut? Juris- 

prudenţa. practică nu este uă dată de revăgut din 

fondament? Acel nefericit cod care s'a întrodus, s'a 

- tradus d'a gata din Francia, fără a se adapta irebuin- 

țelor reale, locale ale ţăranului nostru, n'are el trebu- 

inţă de a fi revăqut? Acea procedură pestriță caream 

luat'o, parte din Geneva, parte din Belgia, parte nu 

mai sciii de unde, n'ar trebui se fie şi ea remaniată? 

Nu mai ating cestiunea învăţământului public; pote 

voii avea ocasiune la budgetul ministeriului in- 

strucţiunii publice st vă arăt cum, prin umflarea 

budgetului fără sistem, aşa numai pe întempiate, 

aţi ajuns la un resultat care vă va pune în ui- 

mire din punctul de vedere democratic. Der în 

general, organisarea şi administrarea ţerei cum 

se face de d-vâstră? Voiţi să încâpă un ministru
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uă reformă in patru luni, şi apol st se schimbe 

şi să vină altul care st încâpă altă reformă, şi 

st o lase 6răşi neisprăvită după alte patru luni? 

Sau voiţi s& nu mai începeţă nici uă lucrare în 

aşa scurt timp, şi st rămână tâte în amorţire? 

Cestiune de încredere, ne spunea d. ministru de 

externe; ar fi uşor pentru d-sa ast-fel. Dâr acâsta 

e f6rte natural şi onorabil pentru d-sa numai ca 

om privat, ca amic personal şi privatal d-lui lon 

Brătianu; aci pâte să aibă câtă încredere vrea, şi 

acesta 1] pote onora şi pe d-sa şi ped. Brătianu. 

Der acâsta nu pâte st o spue ca ministru al ţărei. 

Nu sunteţi pe acea bancă numai pentru încrederea 

personală a d-lui prim-ministru; sunteți pe acea 

bancă cu obligaţiunea de a ar&ta ţărel ideile pen- 

tru cari aţi intrat şi pentru cară aţi eşit.“ 

Acest drept îl am şi eii astă-di de a întreba: 

pentru ce s'a dus din acel minister d. Slătescu, 

care a venit dinaintea d-vâstre şi a spus părerea 

sa în cestiunea Dunării, pe când d-vâstră, d-le 

Sturdza, pînă acum n'aţi spus nimic? Aci este 

locul să die un lucru care noi, opoziţiunea de la 

Mazar-Paşa, il imputam d-lui L. Catargiu: In Par-,, 

lamentul s&ă lam calificat de Saturn care şi mâuca 

copiii ; hei bine, aide st num&răm câţi copil a mân- 

cat Saturnul conservator şi câţi Saturnul liberal? 

(ilaritale). VE las pe d-v6stră st faceţi calcului;
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dâcă nu mai mult, veţi găsi numărul îndoit la 

Saturnul liberal.. (laritate). 

D-lor, ei am fârte mare amiciţie şi stimă pen- 

tru d. Dim. Sturdza; am avut ondre, nu să fiu 

amicul, căci eram cu mult mai tânăr, der să fiii 

admiratorul părintelui săi, şi cu d-sa m'am în- 

tilnit adesea, dâr mai ales la Divanul ad-hoc, în 

aceiaşi tabără ; am fost de multe ori uniţi, ne-am 

despărţit, şi d-sa a fost chiar agresiv către mine; 

în vremea resbelului ruso-tureo-român, ne-a făcut, 

şi d-lui Brătianu şi mie, vicţa grea. Eii acum nui 

o voii face tot ast-fel; der îi voii dice numai 

atât : atunci când d-sa a venit la ministerul de 

externe, uă mare bucurie s'a făcut în cercurile po- 

litice austriace, şi mai ales în presa austriacă; şi 
sunt încredinţat că d. Sturdza nu s'a bucurat şi 
niă a fost mulţumit de acâstă laudă, pentru 
că sciă că d-sa este român. 

Cu tâte acestea, eri socotesc că, atunci când 

unui ministu de esterne, îi se aduc laude de presă 
şi de cercurile politice ale acelei puteri cu care 
noi ne aflăm în conflict, socotesc că nu trebue 
noi românii s& ne bucurăm prea mult de acesta. 

Când văd eii pe duşman că atacă pe acela pe 
care "l am însărcinat s&'mi apere drepturile mele, 
atunci dic : hei ! acâsta este ui dovadă că mă apără 
bine. Când însă se laudă acela pe care '] am în-
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sărcinat cu apărarea drepturilor mele, nu dic că 

însărcinatul meii nu 'şi face datoria; der, după 

cum d-sa nu se pote bucura de aceste laude, tot 

ast-fel nu pâte nici mie s&mi pară bine de densele. 

După venirea d-lui Sturdza la ministerul din 

afară, îndată s'a întâmplat uă schimbare radicală 

în diplomaţia n6stră; am vădut — citez fără să 

desaprob sai să aprob, — am vădut pe d. Bală- 

ceanu trecând de la Viena la Roma, un centru 

unde este mai puţină acţiune diplomatică; pe d. 

Mitilineu trămis la Belgrad, pe d. Văcărescu la 

Bruxelles, pe d. lorgu Ghica la Athena. Der tote 

aceste schimbări nu mat preocupat cât m'a preo- 

cupat numirea d-lui Petre Carp la Viena. 

Recunosc puterii executive dreptul absolut să 

numâscă pe cine vrea, să numâscă pe acela în 

care are încredere; însă sunt dator să mă opresc 

asupra d-lui Carp, pentru că am vădut pe un 

amic al d-sâle, pe d. Maiorescu, venind şi dicând 

că ar fi bine ca politica st se restrângă într'un 

cerc mic, şi că în tote cele-l-alte ramure : justiţie, 

administraţiune, diplomaţie, eic., să se chiăme tote 

forțele ţărei. Nimie mal frumos; nimeni nu pâte 

de cât st dorescă acâsta. Da,ar fi bine că în 

afară de politică, în” diplomaţie de exemplu, să se 

numâscă 6meni cari st nu să ocupe cu apărarea 

politicei cutărui sai cutărul ministru, ci cu apă- 

rarea drepturilor ţărei. In magistratură ar trebui
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să nu se amestece asemenea politica, ci să se 

caute a se da uă bună justiţie; ar fi bine ca un 

prefect să nu facă politică, ci să facă bună ad- 

ministraţiune, etc., etc. 

Der când văd că, din nenorocire, politică se 

face pretutindeni, eii sunt în drept a protesta în 

contra afirmaţiunii d-lui Maiorescu, în privinţa 

d-lui Carp, persână tin&ră, sai cel puţin, mai 

tenără de cât bătrânii cari ai mai rămas, carele a 

jucat un rol, carele ati combătut forte mult ministerul 

actual, mai mult de cât ori-ce alt grup din opo- 

siţiune. De uă dată văd că d. Carp priimesce un 

post mare, cel mai important, şi că, după d-sa, 

afară de d. Maiorescu, unul după altul, cei-l'alţi 

din grupul d-ssle, intră în deosebite funcțiuni; 

ba la curtea de casaţiune, ba la epitropia St. Spi- 

ridon, ba. în lista electorală a partidului naţional- 

liberal pentru comuna laşi, etc. Apoi, atunci, am 

şi eii dreptul să dic : Nu opresc nici un grup să'şi 

schimbe politica şi să dea mâna guvernului; der 

cer ca atunci să vină cu francheţă să dică: îmi 

convin principiile d-vâstre şi atitudinea d-vâstre, 

şi vin să lucrăm împreună. Deci sunt în drept st 

*mi fac reservele mele în contra afirmării d-lui 

Maiorescu, că acesti domni totuşi nu "Şi-a schim- 

hat stindardul. Aşa der, în acelaşi mod, întreb pe 

d. Maiorescu care de duoă ori ne-a întrebat pe 

noi: uă dată când eu eram pe acea bancă de mi-
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nistri : Ce lecţiuni daţi d-vâstră generaţiunii celei 
tinere ? Şi ci 7] întreb : Cum? Ce era juna dreptă? 
Juna drâptă era un grup de men! plini de ta- 

lent, o recunosc, însă cari afişat, — nu dic mai 

mult, —afişau uă politică costnopolită ; şi, d6că de la 
acea politică cosmopolită făceau uă deviaţiune, era 

numai ca să mârgă .în contra polilicei pe care noi 

mazaristii am cerut'o: că no! nu trebue st avem 

predilecţiune pentru nici uă putere în parte, că noy 

trebue să avem uă politică româutscă, şi că nu- 

mai având uă politică românâscă, Şi neangagiân- 

du-ne nici către unii, nici către alţii, numai aşa 

putem scăpa din acestă furtună mare, care din 

qece în dece ani isbucnesce pe marea Europei, 

şi care ar putea pune în pericol statul român. 

Când a vorbit de ună-di d. Maiorescu în pri- 

vinţa revisuiri! Constituţiunii, v& mărturisesc că 

am audit unul din cele ma! frumâse discursuri 

cari vre uă-dată au onorat şi ai făcut gloria tri- 

bunei române. Nu sunt nici amicul politic, nici 

chiar amicul intim, personal al d-lul Maiorescu ; 

sunt numai uă bună cunoscinţă a d-sâle; der sunt 

dator şi i plătesc tributul întregel inele admirări, 

şi pentru forma şi pentru fondul discursului d-sale. 

S'a sculat însă atună, unul din majoritate, 6răşi 

un om de talent, onor. domn d. Gianj, care "-a 

facut întrebarea dâcă d. Maiorescu şi amici! d-sale, 

vepudieză principiile acelea cunoscute prin jalba 
4
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de la Iaşi; şi atunci d. Maiorescu, cu francheţa 

sa demnă de t6tă lauda, a venit şi a dis: nu 

repudiez nimic din trecutul mei şi din principiile 

mele. 

Hei bine, domnule Maiorescu, vă întreb, cum se îm- 

pacă acâstă declaraţiune cu cele ce se petrec sub 

ochii nostrii, cel puţin ca cestiune de morală ? Cum? 

un partii, un grup este în luptă energică cu mi- 

nisterul, atunci când ministerul avea un sprijin 

mai mare în partitul liberal; anul trecut, vă adu- 

ceţi aminte că acest grup, al junei drepte, a venit 

cu un contra-proiect la Mesagiul Tronului, prin 

care îşi accentua un program cu totul deosebit 

de acel al partitului liberal. Şi în a duoa sesiune, 

atuncă când amânduot taberile politice se întâl- 

nesc faţă în faţă gata de a începebătălia, de uă 

dată generalii şi soldaţii junei drepte pun sabia 

în tâcă şi trec la. inamic. Ki, onorate d-le Ma- 

iorescu, vă întreb: acâsta este lecţiunea pe care 

o daţi tinerimei care va. veni după d-vâstră ? Diceţi 

curat: ne um unit cu guvernul, beneficiăm de 

avantagiele ce dă acâstă unire, dar păstrăm indi- 

vidualitatea şi opiniunile n6stre! Hei bine, acesta 

nu este corect, nu este moral.—In fine. d-lor, s'a 

numit d. Carpla Viena. Eu, cât pentru mine, nu 

'mi permit, de loc a critica; de cât din două deciara- 

țiuni, mai de grabă voiii crede in profesiunea de 
credinţă şi în programul statornic al partitului 
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liberal, care ascultă de d. Bratianu, care cunâsce 

pe d. Brătianu de şef, care dice: biserica n6stră 

este deschisă, uşi şi ferestre, la ork-cine vine st se 

închine, cu uă singură condiliune, că intrând în 

biserică se dică: Alah este Dumnedeul nostru şi 

Brătianu este profetul stu (ilarifate, aplause). - 

O voce. Tot aşa ai făcut si d-ta. 

D. M. Kogălniceanu. Positiv; când am intrat 

în minister cu d, Brătianu, "l-am recunoscut pe 

d-lui de şef şi m'am unit cu d-sa. Astă-di com- 

bat pe d. Brătianu, der nu veţi tăgădui că în i6tă 

viucţa mea, şi înainte şi dupe unire, n'am fost liberal. 

D. N. Dimancea. Şi al se mat vii cu d. Brătianu. 

D. M. Kogălniceanu. Nu se mai pâte. Eată, 

domnilor, causa care mă face a vt consilia 

st nu prea priimiţi lecţiuni de morală politică de 

Ja juna drâptă, care se unesce cu d. Brătianu şi dice 

apoi că "şi păstrâză opiniunile s6le. De aceea răspund 

la acâsta cu un cuvânt cam glumeţ, pe care "| 

dice câte uă-dată amicul mei d. Bobeica: comme 

les aulres, Alvavez. (ilaritale). 

D-lor, eii nu 'mi voii permite de loc st intreb 

cum stă cestiunea Dunării? Dâr vă voiă aminti: 

că prin tractatul de la Berlin s'au dat Rusiei 

amânduoă țărmurile din braţul Dunării numit gura 

Oceacof.... 

D. N. Dimancea. De unde aţi lat acesta? 

D. M. Kogălniceanu. V& spun numai atât, că 

r



  

prin tratatul de Berlin nu scii cum şi ce fel, 

dâr faptul positiv este că Rusiei s'a dat frontiera pină 

în cracul, sai mica gură, ori portiţa Stari-Stambul ; 

că acâsta este gura cea mai meridională, cea mai 

apropiată de ţărmul nostru; că gura Gâscelor pe 

care o stăpâniam-noi când aveam Basarabia este 

cea mai septentrională ; că între acesta şi între gura 

Stari-Stambul, este uă gură numită Oceacof, care 

este cea mai aptă pentru navigaţiune. Hei bine, trac- 

tatul de Berlin a dat Oceacof cu amânduoă ţărmu- 

rile, Rusiei. Aci este cestiunea Kiliei; îmi rezervez 

de a vorbi altă dată de purtarea imprudentă a gu- 

vernului în acestă cestiune. Trec la altele. Eu nu 

dic că tot ce se petrece la fruntariile n6stre nu trebue 

să ne preocupe; insă acolo unde ne întâlnim cu 

state mari, este uă datorie chiar pentru oposiţiune de 

a se pronungia cu reservă. Dar este o politică unde 

"mi voii permite a mă exprima întrun mod mai larg, 

pentru că acolo avem a face cu state mici balcanice, 

cari n'a mili6ne de baionete; state cari au luptat 

alături cu noi, şi pe cari Europa le-ai făcut inde- 

pendente. Este întâiă Serbia, buna n6stră soră, 

cu care” n'am avut nică uă dată cea maj mică 

neînțelegere. Este apoi Bulgaria, fiica nostră; 

noi am civilisat-o prin scolile nostre, prin os- 

pitalitatea n6stră ; trebue d să ne bucurăm de 

independenţa ei. Nu voii vorbi de Grecia, de Munte- 
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negru cari sunt mai departe; dâr vorbesc de 
Serbia şi de Bulgaria. [Hei ! cine trebue să aibă mai 
multă influenţă bine-făcătâre în aceste ducă ţări 
de cât România, stat mai mare, ginte latină, cu 

ciuci imiline de locuitori, popor luminat, cu inte- 
Jigenţă, cu iniţiativă, popor care nu area se teme 
nici de supremaţia Serbiei, nică de aceea a Bulga- 
riei ? Din partea Serbiei am avut atâtea dovedi 
de hună vecină, şi dâcă într'un moment dat 

guvernul că s'a schimbat într'uă cestiune, pote că 
noi suntem puţin vinovaţi la acesta. 

P6te d. ministru de externe s%&mi spună că 
relațiunile n6stre cu Serbia sunt bune, amicale, 

intime ? Ile, apoi, pe cât sciu eu, fericitul întru 
amintire principele Mihail, apoi regele actual Mi- 
lan, au făcut vre-uă patru visite curţii n6stre Re- 
gale. Aşi putea s& întreb: pentru ce ministrii noştri 
n'aă consiliat uă contra-visită? Aşi fi în drept să 
fac acestă întrebare; pentru că amiciţia între su- 

verani intreţine şi amiciţia între popâre. Tâte însă 

s'au făcut spre a introduce răcâla intre ambele curţi. 

De exemplu: de ună-Qi la Iaşi s'a intemplat un fapt 

ridicul: un general cregând că va place mal sus 'şi a 

permis a insulta un colonel, unchiu al regelui Mi- 

lan; sunt încredinţat că d. ministru a desaprobat. 

Der las acesta, şi vin la Bulgaria, fiica n6stră. 
Noi trebula s'o luăm de mână, nor s'o eman- 

cipăm, noi s'o ducem la deplina independenţă.
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Mai mult de cât atât; noi ne-am vărsat sângele 

pentru dânsa, şi mai aprâpe suntem noi de Bul- 

garia de cât Rusia. 

D. A. Stolojan. Fă st.ne asculte generalul So- 

bolef. 

D. Gr. Vulturescu. Ce-o mai fi şi cea-ce spune 
d. Stolojan..... 

D. .M. Kogălniceanu. Când mă va întreba mai 
clar, îi voii răspunde; acum nu înţeleg nimic. 

Sciii atât, că fostul agent al nostru la Sofia a 
voit îndată s& poseze în representant al unei mari 
puteri şi s& câră ca Bulgaria s& respecteze ca- 
pitulaţiunile turcesci în favârea supuşilor nostri, 
şi acâsta sub cuvânt că Bulgaria este uă provin- 
ciă turcescă. Noi abia am apucat să scăpăm 
gâtul nostru de acele capitulaţiuni cari ne stri- 
viaă, şi voim să le împunem altora ! Aci nu voii 
s& compromit nimic; der rog umilit pe minister 
să credă că noi, în tâte eventualităţile, trebue mai 
de grabă se comptăm pe acele state mică cari, 
ca şi România, sunt obiectul ambiţiunilor celor 
mari, celor neseţioşi; că nu este bine ca noi pes- 

cil cei mici, se ne mâncăm între noi, când pescii 

cei mari caută st ne înghiţă cu totul; şi cred, 
după uă pildă pe care a dat'o Esop, că acele bețe 

mici, multe, strînse la un loc, ar putea să oprâscă 

pe cele mari să le rupă. Eu cred că dâcă vom în- 
tări legăturile n6sire şi, precum în vechime am  
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fost uniţi in suferințe, ast-fel se fim uniţi şi as- 
tă-di în ne-atirnare, toţi împreună am putea să 
ne apărăm mai uşor independenţa ori în fașiă cu 
panslavii, or în faciă cu pangermanii, ori în fa- 
qiă cu panelenii, ori în faciă cu panchinesii... 

D. Gr. Vultureseu. Aţi uitat pe pan'bueşcii... 
(ilaritate). 

D. M. Kogălniceanu. De la ministrul de externe 
voiu trece acum la ministrul. de interne. 

Noi, cel duoi-spre-dece cari ne aflam în oposi- 
țiune în Camera trecută, şi cari cram în capul 
mişcării, no! mazaristil, eram forte torturați de 
rotagiurile administrative ale ministrilor conser- 
vatori, cari făceau politică pretutindeni în loc de a 
face administraţiune ; şi de aceea ne-am revoltat 
cu toţii, şi atunci în programul nostru, am dis 

aceste cuvinte: 

„Ministrul de interne şi cu prefecţii sti, în loc 

d'a face administraţiune, fac politică şi nu re- 
clamă de la subalternii lor de cât politică.“ 

Etă uă stare de lucruri pe care noi mazaristi! 

am condamnat'o. Acum să vedem dâcă, dupe ce 

onor. d. lon Brătianu, pe umerii nostrii, al ma- 

zariştilor, al liberalilor independinţi, moderați, frac- 

ţionişti... 

O voce. Autoritari. 

D. MM. Kogălniceanu. Autoritari, făcători de lo- 

viră de Stat,—toţi acestia cari am r&dicat la putere  
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pe onor. d. Brătianu, care atunci nu întreba pe 

nimeni din noi care era trecutul nostru, caci am 

dis că trebuia să ne unim acu toţii şi ne-am unit; 

hei bine, ia să vedem dâca astă-di administraţiu- 

nea d-s6le face mai pucină politică şi mai multă 

administraţiune? 

D-lor, cei întâiă trei ani ai ministerului d-lui 

Brătianu sunt legitimaţi în- nefacerea de adminis- 
traţiune. Amavut resbelul, am avut greutăţile tracta- 

“tului de la Berlin, darea Basarabiei; am avut greutăţile 

resolvării cestiunii israelite; însă în aceşti trei ani din 
urmă, n'am avut nică uă cestiune gravă exteridră, 
nici un eveniment mare care să ne absârbă aten- 
țiunea; era numai cestiunea Dunării care se clocea 
şi care a preocupat fârte pucin pe minister. Hei bine, 
care era datoria guvernului? Era se lase era 
să se odihnâscă. Guvernul era cel întâi dator să 
dea odihnă ţărei, să lase nă-dată să se aplice le- 
gile votate, se se vindece ranele resbelului, şi mai 
ales se lase pe fie-care în îndestularea drepturi- 
lor sâle, fără ca la tot momentul politica, şi po- 
litica pasionată, să vie să bată la uşă. Negreşit 
că nu e mult trei ani. Dâr fa să vedem ce s'a 
făcut? In acesti trei ani am avut câte 7 şi-8 luni 
de sesiune parlamentară ; şi d-vâstre sciți că atund, 
când camerele sunt deschise, atunci să face nU- 
mai politică, atunci se guvernsză, şi fârte pucin 
se administreză. Pote cine-va să fie de activita-



  

gi6să, cea mai extraordinară, şi încă forţile umane 

ati şi ele limitele lor. Pe câtă vreme Camerele 

lucreză, eii n'am putut să cer, şi nimeni n'a pu- 

tut să câră ministrilor ca să se ocupe serios de 

departamentele lor. Insă, îndată când Camerele 

se închid, atunci începea rolul ministrilor ca să 

facă administraţiune. Hei bine, în loc de adminis- 

traţiune, d-lor aii făcut vilegiatură. Luaţi d-vâstră 

foile guvernamentale ; şi, în tot cursul verei, nu 

veţi vedea de cât că: astă-di d. Ministru cutare s'a 

dus la Sinaia ; astă-di d. ministru cutare s'a dus la 

moşia sa ; astă-di d. ministru cutare s'a dus în cu- 

tare loc, astă-di s'a dus la Constanţa, şi în tote 

părţile, şi chiar peste hotar. Cu aseminea peregri- 

nări continue, când dâr se mai face administra- 

țiune? Fac întrebarea d-lor ministri să 'mi spună: 

decă în trei ani de dile, unul din d-lor a cercetat 

uă cancelarie administrativă, a cercetat uă cancelarie 

judecătorâscă, a tras vre-uă mică perdea de uă 

parte la vre-uă cancelarie, să vadă cum funcţionarii 

subalterni își fac datoria? 'Onor. d. ministru de 

interne este om politie cel pucin de 20 de ani. 

D. ministru de interne. De trei-deci şi cinci de ani. 

D..M. Kogălniceanu. Cu atât mai bine. D-sa pe 

acâstă bancă, întoemai ca colegii d-sele, a trecut 

în vre-uă patru ministere, de Ja culte la finance, 

de la finance la, justiţie, şi “de la justiţie la interne 
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unde este la locul d-sâle, căci a fost primar şi 

cun6sce rotagele administrative. Dâr îmi permit 

să fac uă întrebare: D-sa cunâsce astă-di re 

țâra acâsta care multă vreme a fost despăriită în 

duot? 'Trecut-a d-sa vre uă-dată, pentru serviciu 

nu Milcovul, dâr Buzău, dâr Putna? Ei, când 

eram coleg cu d-sa în minister, lam rugat de multe 

orisă vină uă dată în laşi; îi pregătisem chiar şi quar- 

tir, vroiam să "i dau uă ospitalitate frumosă. A fost în 

zadar ; şi cu t6te aceste d-sa ocârmuesce uă jumătate 

din ţâră, fără săaibă vre uă cunoscinţă despre dânsa; 

şi dacă ar avea .măcar pe cine-va pe lângă d-sa, 

care să o cundscă ! Dar nu are nici director, nici 

şefi de divisiune, nu are pe nimeni, care să cu- 

noscă acea jumătate de ţtră. Cum cunâsce d-sa 

pe prefecţi ? cum îi numesce? Când un prefect 

se portă răi, şi că i se cere îndreptare, d-sa ne 

mângâe cu inspectorii sei. Se vă spun eu, d-lor, cine 

"i recomandă prefecţii ? Aţi v&dut eu toţii, mai ales 

de la deschiderea parlamentului, de la Octombre, 

un lucru care nu s'a vădut în nici uă ţâră: uă co- 

lecţiune de individi, ori având deputaţi în capul 

lor, ori neavând, vin în Bucuresci, s6ă traşi de 

gât de prefecţi, sâi trăgând ei de gât pe pre- 

fecți, oră pre candidaţii de prefecţă, şi ast-fel aceste 

individualităţi ori menţin pe prefecţii actuali, 

or] îi scot şi dobândescu alţii. Mi s'a întemplat
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mie st văd, dinti”un judeţ 6re-care, nu voii să” 
spun numele..... 

O voce. Când erai ministru ? 
D. M. Kogtiluiceanu. Ei nu aveam trebuinţă de 

acesta când eram ministru, căci cel pucin în 47 
ani de viâţă politică, am putut ajunge se cunose 
6menii..... 

D. M. Kogălniceanu. Cunosc şi din cei noi, pe 
d. Vulturescu, (întreruperi). 

D. vice-preşedinte. VE rog faceţi tăcere. 
D. AM. Kogălniceanu. Se nu prefacem discuţiunea 

in dialoguri, pentru că eu sunt fârte tare în dia- 
log; m'am hotărît însă adi să nu fac dialoguri” 
Dică personalități. D-lor, voii se vă citez faptul 
de mai sus. V'am spus că m'am întrodus într'uă 
di întrun vagon-lit, unde am vădut un prefect 
cu 5—6 inşi. Acestia veniau la un loc cu scop 
să, se sprijine unii pe alţii; erai atunci amici, 
S'a întâmplat însă de- s'aii certat; şi peste 10 
dile “i am vădut iarăşi aci, însă nu mai erai 
amici, ci duşmani. Acelaşi prefect, în timp de 
dece dile, lam văgut lăudat şi combătut de aceeaşi 
deputaţiune. Acest spectacol s'a întâmplat sunt, 
acum câte-va săptămâni. 

Afară de acesta am mai vădut ceva: Am v&- 

dut pe prefectul de poliţiă din laşi şi pe prefectul
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județului din Iaşi, venind fie-care din 10 în 10 
gile aice cu pantisanii lor respectivi, pîrindu-se unul 
pe altul; prefectul judeţului, nemulţumit de pre- 
fectul de poliţiă, venia cu partisanii săi şi făcea 
vi6ţa grea prefectului de poliţie. Prefectul poliţiei, 
venia asemenea cu partisanii săi Şi cerea desti- 
tuirea prefectului de judeţ. 

Acâsta a ținut pină când în fine, prefectul de 
poliție a fost scos şi miluit cu postul de inspec- 
tor administrativ. 

In alt judeţ am văqut un lucru mai curios. 
Sa luat, după propunerea unui grap, un cetăţean 
forte de trâbă, pe care îl: cunose personal, un 
om capabil, având uă posiţiune în judeţ, şi s'a 
numit prefect ; der de m dată s'a sculat unalt grup şi 
a gis: nu voim pe acest perfect. Peste 15 dile s'a înlo- 
cuit prefectul prin altul; eu sunt încredinţat, şi d. mi- 
nistru de. interne asemenea trebue să fie incredin- 
țat, de şi posiţiunea d-sâle 7] silesce să spună alt- 
fel, ei sunt dic, încredinţat, că d. ministru de in- 
terne nu scie nici uă iotă despre necapacitatea pri- 
mului prefect, precum nu scie nimic despre capa- 
citatea sai necapacitatea celui de al doilea pre- 
fect: prin urmare cu grei va putea a ne spune 
causa acestor numiri şi acestor destituiri nemo- 
tivate. 

Am mai vEdut în alt judeţ, unde s'a luat tot 
un proprietar mare, conservator, şi s'a numit pre- 
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fect. Hei bine, pentru ce a fost numit acel domn, 

şi pentru ce, după 15 qile, s'a revocat şi sa în- 

locuit cu un alt prefect? Desfid pe d. Chițu să ne-o 

spună. 

Der am vEdut şi alt ceva, sai mai bine di- 

când am audit ceva şi mai stranii! Când în tre- 

cutele dile a fost interpelat d-nu prim-ministru 

despre aceste numiri, d-sa a răspuns: Ce voiţi 

st facem? Not putem să aducem din ţări străine 

țăruşe pentru corturi, bob, fasole, etc., d&r nu 

putem st aducem şi 6meni. Pe cei de. “curând 

numiţi M-am luat din cameră. 

D. Or. Vulturescu, Der ce art a face acestea 

cu discuţiunea budgetului? 

D. 21. Kogălniceanu. Hei bine, trist ar fi, neno- 

rocit ar fi ca acei cari s'aă luat din senul nos- 

tru şi s'au pus în capul județelor st represinte 

inteligența majorităţei acestei camere, pe când în 

acestă majoritate, o declar sus şi lare, cunosc şi 

Gmeni inteligenți si fârte oneşti; cunosc chiar 

pe unii cari sprijinesc acest guvern din convicţi- 

une; de ce nu nu sai luat din acestia? De 

ce nu s'au luat dip aceste capacităţi, căci, cum 

am dis, sunt membri din majoritatea acestei ca- 

mere cari strălucesc la tribună ; sunt şi alţii cari, 

de şi nu ati darul limbei, der aă cunoscințe şi 

experienţă în lucrări, şi cari în biurourile n6sire 

au făcut şi fac tote pregătirile cerute pentru pro- 
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iectele de legi spre a fi puse în stare dea 

veni înaintea d-vâstre. Hei bine, nu s'ai luat din 

acestia. 

D. Gr. Vultuvescu. Vrea s8 facă zizanie. 

D. M. Kogălniceanu. Hei d-lor, numai zizanie nu 

pot să fac, pentru că sciui că Gmenii de capaci- 

tate, Gmenii inteligenţi, când ai ajuns a fi depu- 

taţi, nu 'şi schimbă mandatul lor de deputat cu 

funcțiunea de prefect, s6ă cu postul de inspector 

de rachii, cu postul de agent de tutun, etc. 

D. Gr. Hliad. Cine sunt acestia? 

D. M. Kogălniceanu. V'am promis încă de la 

început că nu mă voii servi de nici un nume 

propri. | 

Hei bine, întreb : pentru ce se fac tâte aceste schim- 
bări? În t6tă Moldova nu ai rămas pâte de cât 

duoă judeţe cu prefecţi neschimbaţi. 
Ui voce. Aceste schimbări se fac pentru uă mai 

bună garantare a libertăţii alegerilor (sgomot). 

D. M. Kogălniceanu. Fiind-că vorbii de alegeri, 

voii dice şi eu, că de pe cum st arată zorile; 

de acum putem vedea cum aii să se facă alegerile 

şi ce libertate în alegeri are să fie (aplause). 

D-lor, m'am hotărit s& nu viii înaintea d-vâstre 

cu nici un cuvânt, cu nici uă observaţiune împru- 

mutată de la oposiţiune, ci numa! de la aceia cari 

se socotesc adevăraţi liberali, partisani ai guver- 

nului.
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D-lor, în Moldova a fost uă luptă teribilă în 

vremea Caimăcămiei lui Vogoridi, ca să putem 

avea. fericirea să fim cu d-vâstre. Atunci am avui 

a lupta nu numai cu Căimăcămia, dar şi cu ducă 

guverne străine; pentru că, pe de uă parte părin- 

tele Caimacamului Vogoridi era  a-tot-puternic 

pe lingă guvernul otoman,—el făcea diua albă şi 

diua nâgră pe lingă acel guverm ;—şi pe de altă 

parte, dupe ce aveam a face cu guvernul otoman, 

mal aveam de adversar şi pe consulul Austriac, d. 

Godel de Lannoy, care mergea pînă acolo încât 

lua listele de alegători de la tipografie şi ştergea 

pe cine voia şi punea pe cine voia. Acesta era în 

timpul alegerilor pentru Divanul ad-hoc. 

Fac apel la onor. d. Mitică Sturza, care scie 

tote acestea, să vă spună decă nu sunt adevărate. 

Hei bine, Gmenii aceia cari au sacrificat tot, der 

tot, ca să susţie nu numai uă luptă morală, der 

luptă chiar cu pumnul, şi cu perderea averii lor,— 

hei bine, acestia toţi fără excepțiune, fie moderați, 

liberali, vechi, nuoi, fie conservatori, naţional, cari 

au luptat împreună cu noi pentru sevirşirea Uni- 

rii,—toţi aceştia, sunt astă-di puşi afară din lege. 

Noi toţi suntem puşi afară din lege. De cinet De 

partitul liberal, de 6menii liberali !... 

D. Gr. Vulturescu. Cum sunteţi afară din lege? 

D. M. Kogălniceanu. De 6meni de convicţiune 

ca onor. D. Vulturescu? Nu! (ilaritate). Der sun- 
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tem persecutați de dr6ia guvernamentală, de des- 
trea guvernamentală, cum s'a calificat în timpul 
guvemului Lascar Catargiu, de aceia cari se hră- 
nesc din merticul cu grăunţe, fie în mâna ori- 
căruia sar afla, cum dicea repausatul Manola-, 
che Costache Iepureanu! (aplause). Aceştia sunt 
astă-di cari formeză în mare parte comitetele na- 
ționale liberale. 

D. Gr. Vulturescu. Nu mai vorbi de merticul 
cu grăunţe, căci şi d-ta l'ai vrea, dâ& nu ți dă 
nimeni. 

D. A. Kogtilniceanu. D-le preşedinte, faceţi să 
nu mi se arunce în obraz cuvântul de mertie. 

D. Gr. Vulturescu. D-ta întâi ai întrebuințat 
acest cuvânt (sgomot). 

D. M. Kogălniceanu. Rog pe d. preşedinte a mă 
protege în contra acestor intrerupţiuni la cari nu 
pol răspunde pentru respectul ce am către Adunare. 

D. vice-preyidente. Eu am rugat şi mai rog încă 
pe d-nii deputaţi a nu vă întrerupe ; dâr vă amin- 
lesc că d-v. aţi întrebuințat cuvântul de mertic. 

D. M. Kogălniceanu. Fiind-că onor. mei concetă- 
țean şi amic, D. Agarici, nu voesce, ca preşedinte, 
a "mi face dreptatea ce aştept de la d-sa cavice- 
presedinte, fac apel la d-sa ca particular să ?mi 
spue pe onGrea d-sale, dâcă în judeţul Roman, 
în aşa disul comitet naţional liberal, nu sunt şi 
Omeni cară ai format zestrea guvernamentală, cum 

  
 



65 
  

se chiăma sub Catargiu, şi cari nu ai alt-ceva 

inaintea lor de cât merticul... 

D. vice-preşedinle. Inţelege bine d. Kogălniceanu, * 

că ei presidând binroul, nu pot să X respund în 

cestiunea ce mă provâcă, de cât cerând cuvântul 

şi vorbind când nu voiu fi la biuroi. 

D. M. Kogălniceanu. Am fost în drept st vorbesc 

de mertic. D. Vulturescu este cunoscut pentru 

integritatea d-sâle, şi, că, dâcă e vorba a-'şi renega 

principiele, d-sea mai bine l6pădă merticul. 

D. Gr. Vulturescu. Bine că ai rectificat. 

D. M. Kogălniceanu. Înţelegeţi, d-le preşedinte, 

că la versta mea, îmi este oprit să răspund la 

personalităţi 6răşi cu personalități. 

Da, d-lor, astă-di noi, vechii unionistă, vechii 

liberali, suntem puşi afară din lege de comitetele 

naţionale liberale, cari nu ai dinaintea lor alt 

nimic de cât acestă profesiune, care se făcea şi în 

timpul lui Catargiu. Pe atunci se dicea: Decă eşti 

cu Catargiu, poftim. Astă-gi, se dice: Daca eşti 

cu Brătianu, poftim! Cere, şi ţi se va da (aplause). 

Etă, d-lor, administraţiunea ce se face, şi resul- 
tatul ei îl veţi vedea curând în alegeri. Insă d- 

vâstră veţi dice că exagerez, d-vâstră, cari vă 

preocupaţi f6rte pucin de 'cele ce se petrec peste 

Milcov. Când noi dicem vre-un cuvânt în acestă 

privinţă, ni se răspunde că suntem separatişti. 

Şi de către cine ni se dice aşa? De către acel 
5
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"6meni cari au şedut pe saltea şi nu au făcut ni- 
mic pentru unire. Mârgă şi aşa. Voiă lăsa Mol- 
dova, şi vă voiii vorbi de ce se petrece în Munte- 
pia, chiar aprâpe de Bucuresci. 

In oraşul cel mai liberal, cel mai curagios, în 
acel oraş unde în mijlocul pieţei scle  figureză 
statua libertăței cu boneta frigiană, în acel oraş 
unde sunt bătrâni liberali cari v'ati fost dascăli, 
cari vai luat de mână şi wati condus pe calea 
libertăţii, s'a petrecut lucruri strigătâre la cer, cari 
at făcut pe unul din acei bătrâni liberali se scrie : 

„Când cetăţeni capitalisti, onorabil, aleşi ai 
poporului şi albiţi prin tot felul de sacrificii din 
trecut, ca să asigure posiţiunea şi situaţiunea de 
astă-di a ţărei, sunt batjocoriţi prin felurite epi- 
tete şi calomnii de uă semă de advocaţi, servin- 
du-se de numele guvernului, credeţi d-vâstră că 
aşi fi putut eu să m& despart şi s& primesc a fi 
ales prin mijlocele acelora şi ale administraţiunii ? 
Acesta nici uă dată. 

„Eă am căutat ca în tot-d'a-una guvernul par- 
litei liberale să fie la adăpost şi ferit de ori-ce 
răspundere pentru alegeri. Acum acestă idee n'a 
mal existat. Administraţiunea cu poliţia a lucrat 
pe faciă şi a făcut preshuni ca în timpii cei may 
nefasti... | 

Lii voce. Nu este exact. 
D. ministru de interne G. Chițu. Nu e adevt- 
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rat ceea-ce este scris acolo. Din 600 de alegt- 

tori. am declaraţiunea de mulţumire a 500 de ale- 

gători. Voiu cere anchetă care să constate lucrul, 

şi sunt sicur că Adunarea va admite cererea mea. 

Voci. Da, da. | 

D. M. Kogălniceanu. Ei am fost în luptă cu 

d. Grigorescu; dâr sciu că de 40 de ani, ori când 

a fost de făcut un act mare, pentru viitorul ţ&- 

ref, noi cei de dincolo de Milcov, când veniam 

aci şi ne înteliam cu Gmenii însemnați de aci în 

acest scop, găsiam pe d. Grigorescu alături cu 

acci Gmeni; şi la bătrânețe nu i voii arunca ei 

în faqiă insulte: acel rol îl las acelora ce m'aii 

insultat şi pe mine. | 

Un alt mare apostol al libertăţii, fratele cel 

mai mare al democraţiei române, omul care a 

rămas mai consecuent de cât noi toţi cu princi- 

piile de la 1848; el este modest nu “şi pune nu- 

mele, nu se arată; însă 7] voii spune ei, este 

Dim. Brătianu; el dice pe faqiă ceea-ce crede. Etă 

ce dice el: „Astă-di guvernul pare că nu are de 

cât uă singură gândire, aceea de a se menţine prin 

ori-ce mijlâce la putere; cum şi cu cine, este indi- 

ferent. Districtele sunt date în prada unor favo- 

riţi cari ai administraţiunea şi comuna la dis- 

posițiunea lor (aplause). Cumulul este în plină în- 

florire; posturile şi lefile se grămădece asupra ami- 
4 
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cilor de la putere; intriga şi înjosirea sunt cali- 
tăţile de a isbuti...“ Nu citesc mai mult. 

Eta administraţiunea de astă-qi; Etă ideile cari 
astă-di conduc pe acei cărora le-am dat în mână 
destinele României, noi liberalii, noi mazaristii, 
după cinci ani de luptă. Spuneţi der decă astădi, 
ca şi în 1876, nu sunt adevărate aceste cuvinte 
din pactul de la Mazar-Paşa? „Ministrul de interne 
şi cu prefecţii săi, în loc de a face administra- 
țiune, fac politică, şi nu reclamă de la subal- 
terni de cât politică.“ 

Via acum la înv&ţăment şi la culte. 
„Vom reclama, Qiceam noi în manifestul nostru, 

aplicarea legii în privirea v&spândirei înv&țămân- 
tului gratuit si obligatoriă în tâtă țâra.“ 

D-lor, aţi condamnat sufragiul universal de la 
1864. Uă-dată cestiunea rurală resolvată, aveaţi 
dreptul să condamnaţi. Der mi se pare cum-că 
şi în Constituantă s'a păstrat sufvagiul universal, 
împărţii pe clase. Care era ideea mumă care tre- 
huia să vină să se pună alături cu cele-lalte idei 
mume, cu indrituirea fie-cărui fiu al acestei țări 
să aibă uă puşcă, să aibă păment şi să aibă vot? 
Era luminarea, era învățământul primar şi obli- 
gatoriu. 

Francia, biruită la 1870, a dis: nu atât puscile cu 
ac, pe cât înv&ţămentul obligatorii, instrucțiunea 
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poporului german, ne-aă biruit pe câmpurile de 
bătae. 

La 1864, când s'a introdus sufragiul universal, 

s'a pus şi principiul mântuitor pentru tâte naţiu- 
nile, şi pentru cele mici mai mult de cât pentru 

cele mari ; s'a pus învăţământul obligatorii, şi s'a 

făcut din acâsta un adevăr. S'aii sporit prin gra- 

daţiune lefurile la. îndouit, şi ast-fel s'a dat cor- 

pului didactic avantage ce nu s'ati vădut mal în nic! 

uă ţsră din lume, şi acesta pentru ca să atragă 

în învăţământul politic pe cei învăţaţi spre a da 

lumina poporului. 

D. G. Vernescu. S'a pus în lege şi nimeni n'a 

dat nimic. 

D. M. Kogălniceanu. Hei bine, am acusat pe con- 

servatori că nu sai ocupat cu instrucţiunea pu- 

blică. Am avut curiositatea să văd ce era în anul 

1876, şi ce este astă-di în 1883. In anul 1876, 

erai 400 de invăţători sătesci cu 600 lei; erau 

alți 1,600 cu uă I6fă mai mică, în total eraă în 

sate 9,000 de sc6le... 

Aud şoptindu-se că erai numai pe chârtie. Hel 

bine, la 1864,—şi fac apel la onor. d. Chițu care 

cun6sce lucrurile,—eii am vEdut, când am visilat 

Valachia mică, că mai în tâte satele erai scâle 

„de băeţi îmbrăcaţi în zeghe, având înaintea lor în- 

vățători asemenea în zeghe îmbrăcaţi, cari înveţaă 

să scrie şi să citâscă. Acesta era rămășița acelor 

m
 

    

| 
1 

| 
| 

 



70 

scoli înființate în timpul Domniei lui Alexandru 
Ghica, de neuitatul întru fericire efor al scolelor, 
Poenaru. Toţi acestia X-am vădut sciind a citi Şi 
a scri. În Vlaşca am vădut sate întregi, genera- 
iuni întregi din vremea aceea, când veniai să 
încarce cereale, şi se duceaii să se socotâscă cu 
neguţătorul de ce-ai încărcat Şi ce-ati descăr- 
cat, ca fie-care scotea condeiul şi făcea so- 
cotsla. V'am arătat că la 1876 aveam 2,000 
de scâle. [tă ce avem în budgetul anului 1883: 
avem 1,040 scle de gradul 1-iă câte 1,800 lei 
pe an; alte 12 de clasa 3-a şi a 4-a câte 2,400 
lei pe an; mai avem încă 800 de gradul al duoi- 

| lea cu 800 lei; avem în fine, in anul mântuirii 
1883, 1,852 scâle, pe când în anul 1876 aveam 

„2,000 seâle (întreruperi). 

Fac der uă întrebare guvernului liberal : De ş&pte 
ani de când sunteţi la putere, ce aţi făcut cu învăţă- 
mentul, într'uă ţeră unde fie-care are dreptul de 
vot, unde, pot dice, învăţământul trebuie st fie 
sufletul naţiunii, căci numai prin inteligenţă să 
pote conduce națiunea ?... (întreruper;). 

D-lor, vin acum la învăţămentul superior Şi se- 
cundar şi vă fac uă întrebare: pote să fie mora- 
vuri naţionale, un simţ, naţional, pâte să fie un 
focular de inteligenţă naţional întruă țeră unde 
nu este învăţământ superior ? Intr'uă ţâră unde mai 
fie-care dintre d-vâstră s'au dus să 'ŞI complecteze  
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studiile, unii în Francia, alţii în Germania, alţii 

în Italia, alţii în Grecia şi alţii chiar în Braşov 

şi în Cernăuţi? Şi apoi ne mirăm că în imijlocul 

nostru există Turnul-Babilonului ! 

Toţi ne iubim ţera fără osebire, dâr precum 

un copaciii se resimte de cultura ce i sa dat în 

tinereţe de un grădinar, asemenea. şi noi ne re- 

simţim de aceste deosebite educaţiuni. Unii pre- 

conisăm sistemele, ideele gerinane ; alţii ideele 

francese ; şi aşa mai departe. Numai un ce ne 

adună : amorul pentu patrie, amor care '] învă- 

tam şi în Germania, şi în Francia, unde şi unil 

şi alţii îşi iubesc patria. Der dâcă nu ne vom 

vita de cât la durerea părintelui nevoit s%şI în- 

streineze copilul la vârsta fragetă 1... Ce-am făcut 

pentru ca să scăpăm ţera de acestă mare durere 

şi mare rău ?, 

La Cernăuţi, în vechia provincie a Moldovei, 

ca avan-gardă a germanismului, s'a înfiinţat uni- 

versitatea Frantz-losef ; acestă universitate rivali- 

seză cu cele mai învăţate universităţi ale Germa- 

iei, Şi noi, cari trebuia la laşi, să facem Univer- 

__sitatea nostră ca avant-gavda Românismulvi, faqiă cu 

germanismul, care voiesce să pună mâna pe Bu- 

covina ; faciă cu maghiarismul care voesce să pună 

mâna pe ţările române de peste Carpaţi, nol lăsăm 

acea universitate să pice în ruină, DU " dăm mid- 

lce, nu de viitor dr încă măcar de present. era
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de cinci miliâne locuitori, ţera care a avut atâtea 
bunuri bisericesci, țâra a cării retigiune, în Cons- 
tituţiunea- nâstră, este declarată ca rejigiune domi- 
nantă, religiunea ortodoxă, ţera trămite preoţii 
nostri la universitatea din Athena, sati la univer- 
sitatea din Cernăuţi ! Şi preoţii, cari fac parte diu 
societatea n6stră civilă prin părinţii lor, prin fii lor, 
prin fraţii lor, prin cumnaţii lor, nată dreptate să 
strige şi să dică : daţi-ne lumină ca st ră lumi- 
năm? Ce reforme s'au făcut în cler, de noi, libe- 
ralii înaintați, de noi, liberalii progresiști? Deschideţi 
budgetul ministerului cultelor, şi veţi vedea acele 
mulţimi de monastiri cari nau nică rațiune isto- 
rică de a fi, nici rațiune de comunitate, nici rațiune 
de ork-ce fel, monastiri cari sunt focarul ignoran- 
ţei şi al scandalului, cari revoltă nu numai de 
ortodoxi, der pe fie-care om? Întreb în special : Ce 
s'a făcut cu monastirile de călugărițe? Ce sa fă- 
cut cu legea care opresce monachismul înainte de 
40 ani? Ea se calcă în picidre în tote qilele; se 
iau fete tinere de 15 ani, fiinţe nevinovate, cari 
ar putea deveni bune soţii, bune matrâne folositâre 
j&rei, şi se călugăresc fără să scie. S'a întâmplat 
chiar dilele acestea de sai călugărit asemenea 
copile; şi cu tâte acestea, noi n'avem curagiul să 
venim cu cuțitul spre a tăia în acestă pădure de 
abusuri, păstrând numai vre-uă trei-patru monas- 
tiri unde să se retragă la finitul vieței 6menii 
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sătui de viţă activă, unde să mârgă acele femei 
bătrâne, cari ai avut nenorocini; iar cele-Palle 
monastiri să le dăm ori Statului, or! judeţelor, 
ori comunelor, ca se devină aşedăminte folositâre, 
fabrice, sc6le, sai biserice de mir. Nimic nu sa 
făcut, şi penteu ce? Pentru că, — unde este Roselti 
să mă sprijine ? — avem în Senat opt prelați... 

D. Gr. Vultuvescu. D-ta, care al dat afară de la co- 
mună pe popi, voiesci să "i dal afară şi din Senat. 

D. M. Kogiiluiceanu. Din contra, eu le-am dat 
drepturi prin legea de la 1864 (sgomot). 

D. Gr. Vulturescu. Legea judiţeană a d-tale n-a 
dat afară. 

D. M. Kogălniceanu. Inveţă onorabile, înveţă; 
(ilaritate). 

De aqi diminâţă am cunoscut cele de-aseară 
hotărite, şi de aceea am venit pregălit..... (întreru- 

peri, sgomot). 

V'aşi ruga, d-lor, ca d-v6stră când veţi vola 

proiectul de budget al ministerului cultelor, să 

ştergeţi vre 100 monastiri mi. Nu ascultați prea 

mult influenţele din Senat. Unde eşti Ilariu, unde 

eşti Veniamine Costache; unde eşti Iacobe Pul- 

neanu, ca să spuneţi prelaţilor de aq că, inainte 

de tâte, ei trebue să dea lumină, să dea pildă de 

independenţă şi de caracter, lucru ce le lipsesce. 

Acum, vă rog, se suspendaţi şedinţa puţin. 

D. vice-președinte. Suspend şedinţa pe cinci minute. 

s 

m
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La redeschiderea şedinţei, d. [. Agarici ocupă 

fotoliul preşedinţi. 

D. [. Câmpineanu. D-le preşedinte, tocmai spre 

a au enerva discuţiunea.... 

D. [. Ionescu. (de la Brad). Auqi a enerval... 

Ce va să qică acâsta?... (sgomot). 

D. 1. Câmpineanu. D-le Ionescu, vă rog să mă 

lăsaţi a vorbi. VE luaţi nisce privilegii în acestă 

Cameră, pe cară nu vi-le recunosc... 

D. 1. lonescu (de la Brad). Ce va st dică a 

enerva? Audi! Audi! (sgomot). 

D. 1. Câmpineanu. D-le preşedinte, spre a se 

putea urma acâstă discuţiune, şi în vedere că de 

tei dile ţine acestă discuţiune, fără a vorbi pînă 

acum de cât duol oratori... 

D. 1. lonescu (de la Brad). Pote să ţie şi 30 

de dile (sgomot). 

D. 1. Câmpineanu. In vederea acestora şi pentru 

a continua discuţiunea într'un mod mai neîntre- 

rupi, eu aşi ruga pe Adunare să bine-voiască a 

hotări ca şedinţa de astă-Q să continue şi diseră, 

după uă suspensiune ce vom face la ora prânzului 

(întreruperi, sgomot). 

D. 1. Ionescu (de la Brad). Nu priimim st ve- 

nim şi sâra. (sgomot). 

D. vice-prezediule. D-lor, ca st putem proceda 

intr'un mod cerect, vă rog st ascultați ce dice 

p
a
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regulamentul. Onor. d. Câmpineanu a făcut ua 

cerere de a se prelungi şedinţa (sgomvl). 

D. G. Vernescu. Nu şe pâte întrerupe oratorul 
sub acest pretext (sgomof). : 

D. N. Ionescu. Vă rog, d-le preşedinte, st fa: 

ceți a se respecta tribuna şi imunilăţile tribune!. 

D. vice-preşedinle. Daţh-mi voe numai st vă cilesc 

regulamentul. 

D. N. Ionescu. Nu se întrerupe nici uă-dala 

oratorul. 

Uă voce. Aşa a făcut şi d. Lahovari ataltiă-ieii 

d-lui Costinescu când citea raportul. 

D. I. Câmpineanu. Mal ânteiu că cu am făcul 

apel chiar la d. Kogălniceanu. - 

D. G. Vernescu. Nu puteţi întrerumpe pe orator. 

D. vice-președinte. Vă rog, d-lor, st faceţi linisce 

că st ve citesc regulamentul, şi st vedeţi cum are 

st se aplice. , 

lată ce gice arl. 39 -din regulament: 

„Cestiunea prealabilă, adecă de se primesce sad 

nu proiectul în discuţiune, cestiunea de amâaare, 

adică d'a se amâna discuțiunea pe altă gi hola- 

rită sau nu, reclamaliunele la păzirea regulamen- 

tului, acele de ordine de di şi de înttietale, ad. 

tot-d'a-una precădere asupra cesliunil principale 

şi suspend disculiunea, făra insă a iolrerupe pe 

orator când vorbesce.“ (aplause). , 
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Vedeţi der,-că nu avâţi dreptate să vă impa- 
cientați atât? 

Prin urmare, îndată ce va sfirşi d. Kogălni- 
ceanu, Camera va hotări ordinea de Qi. (aplause). 

D. M. Kogălniceanu. D-lor, art. 3 din programa 
de la Mazar-Paşa, în puterea căriea noi am dă- 
remat partidul conservator şi am adus la putere 
pe partitul liberal, dice aceste cuvinte: 

„Imdatoririle militare ai devenit, mai ales pen- 
tru populaţiunile rurale uă sarcină din cele mai 
apăsătore. Legea milițiilor, aplicată în mod răi 
voitor şi părtinitor în unele părti ale țărei, re- 
clamă imperios uă interpretaţiune legislativă, în 
scop d'a ocroti pe: cetăţeni de prigoniri ce n'a 
intrat în vederile legislatorului. Posiţiunea ofice- 
rilor are asemenea trebuinţă d'a fi asicurată în 
mod positiv în contra bunului plac al conducă- 
torilor afacerilor militare. Vom stărui dr ca şi 
armala să aibă justiţie.“ 

In privinţa armatei, socotesc că nu este un om 
în acestă ţâră, care se nu dorescă desvoltarea ei, 
care sa nui dorâscă fericirea, care se nui d6- 
rEsca dreptatea care este sufletul disciplinei. Eu, 
când văd trecând un regiment, mai că 'mi vine 
de şi sunt bătrân, se fac ceea ce fac copii când 
aud musica, adecă S'alerg în întimpinarea sea; 
cu atât mai mult sunt mândru de aceşti oşteni, 
asta-i când paspslele şi gulerele lor nu mai sunt  
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văpsite cu kirmiz sâă cu garanţă, ci cu sângele 
duşmanilor nostri (aplausa). 

In privinţa armatei, parlamentele, şi conserva- 
tore, şi liberale, şi guvernamentale, şi oposanţe, sunt 
toţi una ; şi când ni se cere, Qăm fără a ne uita 

măcar dâcă avem de unde da, şi fără chiar a 

cerceta ce se face cu ceea ce dăm. 

D-lor, în programa de la Mazar-Paşa, am dis 

un cuvânt mare, că posiţiunea oficierilor are tre- 

buinţă să fie asicurată şi că armata trebue să 

aibă justiţie. Posiţiune asigurată, justiţie, 6tă ce 

am înţeles să dăm armatei. N'am înțeles să vâ- 

rim în armată politica, n'am înţeles ca armata, 

sau parte din armată, să facă politică. Politica ei 

este de a apăra la fruntarie ondrea ţărei, dreptu- 

rile ei şi integritatea teritorului României. 
Aşa fiind, îmi permit cu tot respectul se facuă 

întrebare d-lui prim-ministra: Ce cauţi la resbel 

onorabile d-le loan Brătianu? Ai fost în tinerețe 

un sub-locotenent, praporcic, cum se dicea în vre- 

mea aceea. Şi eii dou&-deci de anfam purtat uni- 

forma, am fost polcovnic, colonel cum se dice 

astă-gi (ilaritate). Hei, d-lor, m'aşi mira de mine, 

m'aşi condamna pe mine, vechiul colonel, ca ea 

astă-Qi să mă găsesc, fostul polcovnic de mili- 

ţii, se mă& găsesc in capul armatei române, care 

astă-Qi, şi cu bravura, şi cu inteligența, şi 

cu capacitatea sa, pote se stea alături cu fie-care
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armată europeană. Şi de aceea, vechiul polcovnie 
întrebă pe vechiul praporeic: ce cauţi în 'capul 
armatei ? (mare ilaritate, aplause). 

D. G. Vulturescu. Când erai la minister tot d. 
Brătianu era la resbel, de ce nu 71 întrebai atunci. 

D. AM. Kogălniceanu. Când eram la minister, la 
ministerul de resbel era d. general Cernat. 

D. A. Stolojanu. Ba nu? Era d. loan Brătianu 
în timpul resbelului. 

D. M. Kogălniceanu. Atunci, adevărații militari 
erau pe câmpul de resbel, Şi la ministerul de resbel 
puiea să fie şi un civil, cacă nu avea altă misiune 
de cât de a da proviaut şi material (rîsefe). Şi 
eu scii a ride şi a vorbi nu numai, der sciti Şi 
a ride şi de multe ori a şi ofta. 

O voce. Dupe ce oftezit 
D. M. Kogălniceanu. D-lor, cea d'întâiti tre- 

buinţă într'uă armată, pe cât sciu despre cele mili- 
iare, este ca soldatul să aibă încredere în şeful 
stu; şi încrederea în şeful săi nu se dobândesce 
de cât când este vorba de uă lungă cunoseinţă 
între şefii: şi soldat; şi acesta de la ministrul de 
resbel, de la general, şi pină la cel de pe urmă 
sub-locotenent. Cum d6r, d-lor, în tâtă armata, 
între toţi generalii, din cari unit portă uniforma 
stropită în sânge, cum nu sa găsit, cum nu se 
găsesce un ministru militar? 

Der se lăsăm la uă parte acesta, şi să venim 

n
i
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la alt-ceva. Am dis că cea d'intiii condiţiune de 
a avea uă bună armată şi în timp de pace şi în 
timp de resbel, este ca soldatul să cun6scă pe şe- 

ful săi; şi ca să, 7] cunâscă, trebue ca multă 
vreme soldaţii să aibă acelaş şef. Schimbările dese 

ale colonelilor, ale comandanților de bataliâne, pină 

şi ale comandanților de companii, sunt fatale 

disciplinii şi organisării unei amnate. Fac apel în 

privinţa acesta la toţi acei: din acestă Cameră 

cari ai purtat uniforma. 

Aşa fiind. ne-am plâns noi la Mazar-Paşa, 
de nestatornicirea ssrtii oficerilor, şi am cerut 

asicurarea posiţiunei lor. Hei bine, este aqi posi- 

tiunea oficerilor asicurată? Eu nu viă să intru 

în amănunţimi; m'am otărît să nu pronunţ nic 

un nume; dâr banca ministerială mă va înţelege. 

Inu”un judeţ există un oficer superior, care în 

Bulgaria a avut duoi cai ucişi sub densul. care a 

fost trecut în ordinul de di dat pe armată a duoa 
di după bătălie; chiar duşmanii îl diceau: bun 

oficer, viteaz comandant. Hei bine, acest oficer a 

avut nenorocirea în ultimile alegeri de a votat 

pentru fiate-săi, şi pentru acesta a fost luat şi 

strămutat în mijlocul iernei peste şepte județe... 
(întreruperi). 

Un altul, un colonel favorit al dilel, nu numai 

că face politică, dâr este şeful propagandei şi a
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mişcării electorale, este şef de partit, şi acesta 
cu sciinţa ministrului. 

O voce. A avut şi el vre un cal ucis? 
D. M. Kogiiluiceanu. Nu contest nici unui oficer 

curagiul său. 

D. A. Stolojan. Este decorat cu legiunea de 
onore. 

D. M. Kogilniceanu. Aţi văqut că ei nu am 
spus nici un nume, şi cu tâte acestea onor. d. 
Stolojan vi Va spus. 

D. vice-preşedinte. D-lor, lăsaţi la uă parte nu- 
mele de persâne. 

D. M. Kogălniceanu. Un alt oficier a fost atât 
de favorisat în cât, pentru ca să i se pâtă găsi 
un loc în Bucuresci, a trebuit să se strămute altă 
cinci oficeri din posturile lor, şi acestia ati trebuit 
să se împrăştie pînă şi prin Dobrogea. Aşa 6re 
noi mazaristii, aşa noi liberalii am înţeles să asi- 
gurăm posiţiunea oficierului ? 

Aşa 1 încuragiam pentru viitor ? Aşa 1 r&s- 
plătim pentru trecut? 

Constituţiunea autorisă ca colonelii cari ati trei 
ani, sau generalii, să potă fi membrii aj corpului 
matur. Este drept acâsta, şi n'am nimic de dis. 
Der când acestă excepţiune devine regulă, când 
toţi şefii de divisiune şi toţi şefii de regimente 
vin şi formeză majoritatea Senatului, vă întreb : 
atunci ce se face cu divisiunile? ce se face cu 
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regimentele, când mai ales la noi sesiunea dureză 

4—5 şi pînă la 6 luni? 

Mai este încă ceva. Când un judecător nu are 

voia să se algă în circumscripţiunea lui, se cu- 

vine 6re ca ministrul să permită unui general ca: 

s&şi pună candidatura în centrul divisiunei lui? Nu. 

Uă voce. Legea nu opreşce acsta. 

D. M. Kogălniceanu. Când nu este ales de opo- 

siţiune atunci nu este oprit de lege; 'der când, 

este ales din oposiţiune, atunci tot aşa este? 

D. Gr. Vulturescu. Dr d. general Manu, unde 

s'a ales? (sgomot). Apoi Roznovanu ? 

Voci. Roznovanu nu este în activitate. (sgomot). 

D. M. Kogălniceanu. Der care este consecuenţa? 

Mam hotărît să nu pronunţ nume proprii; şi de 

aceea die ca, întrun centru de divisiune,sai mal 

bine să dic, înti”un regiment: 6tă ce se face: 

Cu punerea în lucrare a legil serviciului obli- 

gatorii, negreşit nu este un cetăţean care astă-di 

să nu aibă un fiii, un nepot, un cumnat sadun 

frate în armată, fie ca voluntar, fie ca înrolat. 

Când un copil se suie întrun copaciă şi prinde 

un puiă de rabie, vedem îndată pe muma Şi pe 

tatăl sburând prin prejurul copilului, şi expunendu'ŞI 

chiar vieţa în speranţa de a'şi putea dobândi puiul. 

Dâcă amorul patern este aşa de viă chiar la 

nisce păsăruici, cu atât mai mult acest sentiment 

trebue să fie desvoltat la fiinţele cuventatâre! 
+   
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Hei bine, credeţi că şi aci nu s'a găsit un mig- 
loc de a lega pe părinte de acela care pote dispune 
de timpul, de libertatea, de disciplină, de ori Şi 
ce?..... | 

D. Gr. Vulturescu. Legea aşa e. 
D. A. Kogălniceanu. Da, legea aşa este.— Der 

când generalul de divisiune trimite de spune volun- 
tarului, că de nu vei vota tu şi ai tăi pentru 
mine, te voii trimite în Dobrogea, tot aşa dice 
legea? 

| 
Da re este în lege, când la duoj conservatori, 

carii ati copii. în armată, li se dice: băieţii d-v6s- 
tre, nu vor fi înaintați, sati îi voit trimite din 
Bucuresci în cutare loc, dâcă nu veţi vota pentru 
mine ! 

D. Gr. Vulturescu. Nu înaiteză ministerul : este 
un consilii. 

D. M. Kogălniceanu. Suntem aci să facem dialo- 
guri? Apoi unde mergem cu acâsta? Vă rog, d-le 
preşedinte, să faceţi a nu mai fi intrerupt. 

D. vice-președinte. Vă Tog şi pe d-vâstră a nu 
vE adresa la deputat, ci vorbiţi Camerei. 

D. M. Kogălniceanu. Ei 9 M'am adresat la un 
deputat? Mă puii sub protecţiunea d-vâstre. 

D. vice-președinte. Aveţi protecţiunea Camerei. 
D. M. Kogălniceanu. Eă vă fac uă întrebare ? 

Inţeleg că prin excepţiune un Manteufel, un Moltke, 
să figurese întrun corp politic; când vorbesce
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Moltke tot Parlamentul german îl ascultă, căct el 

represintă duo& provincii luate şi Germania unită. 

Înţeleg în Francia să vie un Mac-Mahon, un 

Canrobert sâi un Billot. Inţeleg şi în Corpurile 

n6stre legiuitâre, să figureze una sai duot din 

ilustraţiunile n6stre militare. Der este a pregăti, 

a asicura funcţionarea parlamentarismului şi. a' 

libertăţilor constituţionale, când vedeţi în Senat 

că figureză atâţi coloneli şi general? 

Unde eşti Rosetti, să te pui alături cu mine! 

(apluuse). 

Viu, d-lor, la finance. 

D-lor, ar fi a tăgădui lumina adevărului, ar fi 

a dice că acum este n6pte şi nu este diuă, decă 

eii aşi veni astă-qi şi aşi dice, că starea finangiară 

nu este bună şi înflorită. 

La vârsta mea, sunt dator tocmai, fiind că fac 

un requisitoriii, să fiu drept, să fi nepărtinitor. 

S5 intru în amenunțimi cum a intrat d. Î. Io- 

nescu, să critic sistema? Vă mărturisese că în 

sciinţa finangiară sunt cu desăvârşire agramatos. 

Mă uit la resultat, şi văd că financele sunt în bună 

stare. Dâr re copaciul financiar... (întreruper!) 

Uă voce. Politică bună, finance bune. 

D. M. Kogălniceanu. Nu mă siliți să critic. Der 

6re la redăcina acestui copacii bogat ce se numesce 

tesaurul public, nu este nici un verme care r6de? 

Gre nu este agiotagiult Ore nu este bursa? Ore 

    

  



si 

nu este chârtia? Inţeleg statele bătrâne cari sati 
găsii cu aceste rele şi de cari voesce să se scape 
şi nu pot; der nu înțeleg bursa patentată, bursa 
privilegiată, jocul, agiotagiul cari ati făcut să cadă 
multe consciinţe, 

D. ministru de externe. Chârtia este făcută sub 
ministerulul Brătianu, când eraţi şi d-vâstră în 

“minister. 

D. M. Kogălniceanu. De ce mă întrerupeţi, când 
nu voesce să critic? 

D. ministru de externe. Pentru că de ieri şi pînă 
acum faceţi un rechisitoriă. 

D. M. Kogălniceanu. Nu cum-va onor. d. Sturza 
voesce s&'mi pue şi mie în cap un ișlic? 

D. ministru de externe. Da! un işlic forte mare 
şi muced. 

D. M. Kogălniceanu. E! q-le "ministru, nu voesce 
să fac personalităţi, der aşi putea să'ţi vorbesc 
ei de mucegaiii. 

D. ministru de externe. Noă ne mirose forte mult 
mucegaiul. 

D. M. Kogălniceanu. Acesta o las pe s&ma d- 
vâstre. 

Dar acum, d-le preşedinte, uă cestiune de con- 
stituţionalitate. Ce trebue să credem noi de un 
ministru care asmuţă personalităţile şi întărită 
majorităţile?
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D. vice-președinte. Bine-voiţi a continua, d-le 

Kogălnicene, căci Camera vă ascultă, 

D. M. Kogiiluiceanu. Am iscălit şi eu ca minis- 

tru biletele hipotecare... 

Voci. Aşa! 

D. ministru de externe. Der le-ai şi votat. 

D. M. Kogălniceanu. Când spun că le-am iscălit 

este că am făcut mai mult de cât de a le vota. 
D. Al. Lahovari. Dâr după lege trebuiau retrase 

pînă acum. | 
D.M. Kogălniceanu. Da, am iscălit biletele i ipo- 

tecare ; dâr eii n'am făcut conversiunea şi cea- 

Valtă chârtie. Şi apoi ei numai am iscălit, fără să 

am competința de ceea-ce făceam, fiind că cum 

vam declarat nu mă pricep în materie. Şi fac 

apel la lealitatea 'd-lui prim-ministru s& spună, 

dâcă atunci când a venit răscumpărarea drumu- 

lui de fer, n'am dis d-lui ministru, ca şi în ces- E 

tiunea biletelor, că e nu mă înţeleg în cestiune a 

de răscumpărare de drum de fer; însă unde va să 

iscăli d-sa, iscălesc şi eii; şi aşa amfăcut în t6tA i 

vremea. Ă 

Voci. Bine ai făcut. 

D. M. Kogălniceanu. De ce nu mă isa dâr în 

pace să urmez, de ce mă întăritaţit Căcl am. 

eii drepturi ca deputat şi ca mazarist, care va 

adus acolo unde sunteţi, să voibesc. 

D. ministru de externe. NO VE Jăsăm, dar pro- 
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testăm în contra acusaţiunilor nedrepte şi nedemne 
ce ni le aduceţi. 

D. M. Kogiilniceanu. D-le preşedinte, protestez 
în contra cuvântului de nedemn şi 71 întore aceluia 
care "la dis (sgomot). Şi apoi vă întreb: este 
tribuna acâsta liberă? De ce nu respectaţi liber- 
tatea, tribunei? Or voiţi să vă aduc aminte, că în 
timpul lui Catargiu tribuna era - mai liberă de cât 
astă-qi? (sgomo?). 

D-lor, vam vorbit de drumurile de fer, şi voesce 
aci să luaţi bine s6ma pentru ceam făcut atâtea 
sacrificii pentru rescumpărarea drumurilor de fer: 
le-am făcut ca să :scăpăm de uă ingerinţă şi de uă 
presiune pentru vremuri grele. 

Am făcut învoiele; am fost siliţi să dăm châr- 
tie, căci trebuia s& dăm ori bani, ori chârtie co- 
respunqătâre. Der 'mi permit uă singură întrebare, 
asupra căreia chiăm t6tă atenţiunea bine-voitâre 
a d-vostră: bine este, prudent este ca tâte îm- 
prumuturile ce le facem, să le facem acolo unde 
întrun moment de pericol să ne ție de gât cu 
împrumuturile; şi să ni se potă întempla aceea- 
ce nu uă dată am întâmpinat pină când am fă- 
cut rescumpărarea drumurilor de fer? Acesta este 
uă, întrebare care o supun respectuos la meditarea 
guvernului şi a fie-căruia din d-vâstră. 
D, A. Stolojan. Să le facem la Petersburg (aplause).
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D. Al. Lahovari. Este un sistem întreg de în- 

treruperi. 

D. M. Kogălniceanu. ÎL cunosceam de astă-di di- 
minâţa; sciam că regisorul a împărţit rolurile. 

Voii veni acum la lucrările publice. Şi aci vă * 

declar că nu am de cât se adresez felicitările mele 

ministerului pentru marea desvoltare ce a dat lu- 

crăvilor publice; dr fac uă“intrebare: bine este, 

folositor este, ca noi st concentrăm în mâna mi- 

nisterului tot ce se mişcă, tot ce se agită în 

acestă eră? . 

D. Gr. Vulturescu. Ba se le dăm şi pe la an- 

treprenori. (ilaritate). j 

D. M. Kogăluiceanu. Cu tot respectul ce dato- i 

vesc majorităţii şi d-v., vă rog să rugaţi pe d. 

Vulturescu se continâscă de a'mi adresa insulte o 
Pe
de
 

(sgomot). îs 

D. Gr. Vultuvescu. Asta e părerea mea perso- 

nală, nu vam insultat. IE 

D. pice-preşedinte. D-le Kogălnicene, d. Vultu- | 4 

rescu nu v'a insultat (sgomoi, întreruperi). DEr 

vedeţi că Adunarea este obosită. 

D. M. Kogălniceanu. Îmi permiteţi un moment, 

d-le preşedinte, să mă cobor de la acâstă tribună 

şi să fac apel la nepărtinirea d-lui Agarici, depu- 

tatul, în contra vice-preşedintelui Agarici î 

D. vicepreşedinte. Nu primesc acusarea ce "mi 

faceţi că părtinescii pe .cine-va aci. Adunarea Să  
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judece ; şi decă crede că et părtinese pe cine-va 
sunt gată a părăsi acest fotolii. Dâr ce sunt ei 
vinovat decă adunarea este impaţientă ? 

D. M. Kogălniceanu. Nu priimesc s&'mi spuneți 
să tac pentru că d-v. sunteţi obosit; dâcă d. Aga- 
rică este ostenit, sunt patru vice-presedinţi în Ca- 
meră. D-sa n'are de cât să dea locul altuia, Decă 
eii nu am talentul altora, şi nu pot să ţin Camera 
sub farmecul cuvintelor mele, nu este vina mea ; 
nimeni însă nu mă pote sili dea părăsi acestă 
tribună, mai nainte de a spune tot ce m& cred 
dator a spune ca representant al ţărei. 

D. vice-președinte. Nu am dis că eii sunt obosit, 
dâr că Adunarea e impaţientă. | 

D. M. Kogălniceanu. Credeţi d-v. că este bine 
ca într'uă țeră unde funcționarismul înfloresee atât 
de mult, că este bine când scim câți funcţionari 
avem noi, să sporim încă numărul lor cu miile? 
Intrebarea. "şi are răspunsul săi în uă țâră, de care 
căutăm necontenit să ne apropiăm, în Belgia. Şi 
în Belgia sunt căi ferate de Stat, dâr nu se es- 
ploatează de Stat. S'a dis adineaori cuvântul de 
antreprenori. Antreprenorii nu at să fie de sicur 
din oposiţiune. Nu uitaţi că în timpul conserva- 
torilor, la regia tutunurilor, când ea era uă între- 
prindere particolară, s'au agonisit mulţi liberali. 
Eă sunt pentru darea în întreprindere a institu- 
țiunilor mari de venit ale Statului, mai ales fiind-că
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cu chipul acesta sar contribui la descentralisare. 

Nu socotesc că fac uă eresiă susținând acesta. 

D. ministru de externe. Mare eresiă economică 

şi financiară. 

D. M. Kogălniceanu. M& adresez la ministrul 

de lucrări publice din Belgia să răspundă d-lui 

ministru de externe al nostru. Ei cred că Belgia 

va fi având şi ea Gmeni competință, cari să judice 

dâcă este bine s6u rău ca exploatarea căilor ferate 

să se facă de Stat. 

Vin la justiţiă. 

Uă situaţiune cu totul personală, cu totul de de- 

licateţă îmi impune datoria să nu die ni un 

cuvânt ministrului de justiţie. Voiui dice numai 

ceea-ce diceam şi la 1876: „Magistratura lipsită de 

ori-ce independinţă în indeplinirea misiunei scle; 

personalul ei lipsit de ori-ce garantie, este redus 

la rolul de simpli funcţionari; în deosebi justiţia 

pusă în atârnarea administraţiunii, a contenit de 

a mai fi uă a treia putere în Stat. Vom stărui 

cu neadormire ca uă independinţă salutarie să fie 

acordată justiţiei, ca dânsa să fie r&dicată la înăl- 

țimea misiunii sâle, la gradul de putere care “i 

este garantată de Constituţiune şi cerută de inte- 

resul cetăţenesc. “ 

Nu voiă spune, d-lor, din experienţa mea proprie, 

der fac un apel la mai mulţi deputaţi din opo- 
siţiune, ca să vină să afirme, dâcă nu sunt judeţe
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unde chiar astă-di magistratura. este pusă la dispo- 
siţiunea” prefecţilor. M& voii adresa la Gmeni de 
drept, chiar la advocaţi inteligenţi şi neatârnaţi din 
majoritate, s& vină ei s& afirme în cugetul lor, 
dâcă de la 1876 magistratura a făcut un progres 
în independința sa? (întrerupe»)). 

Nomina odiosa sunt. Der susțin că în acestă 
Cameră sunt advocaţi din majoritate cari ati tota 
stima şi a majorităţii şi a oposiţiunii, cari au 
făcut comparaţiunea între magistratura de acum 
şese ani şi intre cea de astă-di (sgomot); susţin 
şi afirm: deputaţi din majoritate cari fac podoba 
majorităţei afirmă acâsta. 

D. preşedinte al consiliului. P6te înt”un moment 
de supărare ai făcut acesta. 

D. M. Kogălniceanu. Vin acum la România de 
peste Dunăre, vin la Dobrogea. 

D-lor, din resbelul ce am făcut, din multele 
sacrificii ce am făcut, am remas câştigaţi cu Dobrogea, 
cu vechia provincie a lui Mircea-cel-Bătrân şi a lui 
Stefan-cel-Mare. Dobrogea ne dă marea, plămânul 
trebuincios ori-cării naţiuni. 'Trebue cu toţii, fără 
deosibire, să ne punem a face din Dobrogea un 
model de administaţiune şi de bună stare, ca să 
dovedim că populaţiunile latine de la gurile Dună- 
rel ai şi geniul de a civilisa uă ţâră străină, Şi se 
figureze mai sus şi de cât Serbia, şi de cât Bul- 
garia, şi de cât Muntenegru. De patru ani s'au
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fâcut experimentele cele mai nenorocite asupra 

acestei provincii. Omeni fără cea mai mică cunos- 

cinţă de împregiurări, au venit şi aii experimentat 

în Dobrogea tâte teoriile şi tâte visurile lor. S'a 

făcut uă lege organică care punea, basele împroprie- 

tăririi; tot în legea aceea se dicea, cum că după 

ce se vor împroprietări locuitorii şi vor prinde 

gustul proprietăţii occidentale, proprietăţei absolute, 

proprietăţei românesci, vor fi chiămaţi st vină să 

apere acel pământ, acea proprietate. S'a înfăţişat 

proiectul de lege pentru proprietate şi în zadar 

aă strigat mulţi, şi 'mi-am permis şi ei să slrig, 

că combinaţiunea era rea şi preţurile mari; n'am 

fost ascultați. Şi cel puțin, dâcă acea lege s'ar fi 

aplicat; der până adi încă ea nu se aplică. În 

mijlocul acestei confusiuni care aduce emigrarea 

populaţiunii musulmane, s'a venit şi cu legea de 

vecrutare. M& veţi întreba. decă ei priimesc ca 

numai tinerimea român6s să mergă,la 6ste, pe 

când cetăţenii dobrogeni să nu mârgă ? Ferâscă 

Dumnegei! Dâr nu de adi am spus, că trebue st 

ne folosim de acei qece mil turci, soldaţi, cari 

ati făcut campania din urmă, cari erai deprinşi 

cu armele şi cu disciplina, să! Juăm şi să formăm 

mai întâi duoă, trei companii model. Vegend popu- 

laţiunile cele-alte, şi mai ales tătarii, că ei sunt 

bine trataţi, că religiunea lor, Că moravurile ŞI 

deprinderile lor sunt respectate, ar fi fost lucrul 
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cel mai uşor ca să îutindem înarmarea pe întrega 

țeră. Nu s'a făcut însă aşa ; şi astă-di se întâmplă 

că în mijlocul chaosului şi neîncrederii şi fricei 

ce are populaţiunea tătară, nedeprinsă cu armele, 

li se aplică duo& legi: legea împroprietăririi fără 

basă, fără cumpăneală, şi legea recrutaţiunii. Veţi 
dice Grăşi că exagerez, că sunt pesimist. Spre a 
vă dovedi că am dreptate, nu voii lua isvâre 
de aiurea; voii citi numai ceia-ce gice onor. rapor- 
tor al comisiunii budgetare ice: 

„A duoa causă de sporuri mult mai puţin 
temeinică; s'a trecut 1,000,000 de la r&scumpăra- 

rea dijmei locuitorilor din Dobrogea, după art. 
192 din legea de la 26 Martie 1882. Pe de altă 
parte s'a scădut întreg venitul de 900,000 lei de 

la păşunatul vitelor în Dobrogea. 

„Negreşit că deca rescumpărarea dijmei sar plăti 
de locuitori, venitul de 1,000,000 ar finu numa! 
acoperit, der încă cu mult întrecut. Din nenorocire 

nu se plătesce, şi locuitorii declară că nu sunt în 
stare s'o plătescă. 

„Nu e locul în acest raport a analisa cuvintele 
pentru care rescumpărarea dijmei nu se plătesce; 
este destul să constatăm faptul, pentru a arăta 
că decă se va urma starea actuală de lucru, şi 
decă nu se vor lua nuoi disposiţiuni legislative 
şi administrative, cari să facă posibilă regularea 
definitivă şi reală a proprietăţii din Dobrogea, ve-
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nitul de 1,000,000 trecut în budget va rămânea 

uă cifră fictivă. 

„Sa trecut asemenea un venit de 500, 000 ler 

de la pământurile rămase proprietatea Statului în 

Dobrogea, după art. 16 al legii citată mal sus. 

„Ce măsuri s'a luat pentru a face ca acele 

pământuni s& producă un venit de 500,000 lei 

în anul 1883? 

„Acestă întrebare: aşteptă încă răspuns. 

„Este adevărat că numai din păşunatul pe acele 

pământuri s'ar putea retrage cea mai mare parte 

din suma de 500,000 lei; pină acum însă nu 

Sai luat măsurile cari să asicure un venit serios 

din acest păşunat. 

„In scurt, mai totul este de organisat în ceea- 

ce privesce exploatarea proprietăţilor Statului din 

Dobrogea; lucrul e cu atât mai anevoie, cu cât 

lipsese şi braţele, lipsesc şi vitele, lipsesc şi capi- 

talele ce ar fi necesarie pentru a stabili uă agri- 

- cultură regulată şi însemnată. 

„In condiţiunile în cari se face astă-gi agricul- 

tura în Dobrogea, din causa rarităţii rauncitori- | 

lor şi a, vitelor de jug, pogonul cultivat revine 

atât de scump, în cât de şi chiria pământului nu 

însemnâză nimic, este forte anevoie să se găsâscă 

arendaşi cari să risce capitalurile lor spre a Î0- 

treprinde exploatarea pământurilor Statului. Nu - 

este nici un proprietar în Dobrogea, mic sal  
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mare, care n'ar da pământul săă în arendă, cu 
singura condiţiune ca arendaşul să plătâscă că- 
tre Stat rescumpărarea dijmei; şi nică aşa nu se 
găsesc arendaşi. “ 

Aţi augit d-vâstră? Uă ţâră unde proprietarii 
sunt bucuroşi să 'şi dea moşia în arendă numai 
cu condiţiune ca se plătescă nu rata, ci dijma 
către Stat ; şi încă nu se găsesc arendaşi. Acesta 
nu 0 cunosceam de cât în Bucovina pe la 1848, 
unde ţăranii dai tot pământul, ca să li se plă- 
tescă impositul funciar pe un an către Stat. Etă 
sorta Dobrogei sub administraţiunea românescă, 
Acâsta este dis şi arătat de raportorul majorită- 
ței; d. Costinescu, care adaoge: 

„Numai uă colonisare sistematică şi întinsă, pro- 
tegiată în tote modurile de Stat şi compusă de 
români sau de elemente asimilabile cu românii, 
ar putea sc6te Dobrogea din părăgenirea în care 
se află în cea mai mare parte.“ 

De aceea aţi priimit aşa de bine pe Bănăţeni 
şi Y%-aţi ajutat în tot felul (întreruperi). 

Vă rog der fârte mult să nu deschideţi credite 
pe resursele ce are să vă dea Dobrogea în anul 
mântuirei 1883. 

Acum, d-le preşedinte, bine-voiţi a'mi da cinci 
minute de odihnă. | 

D. vice-președinte. Nu pot de cât să consult Adu- 
narea.
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D. Gr. Vulturesecu. Nu se pâte, să termine uă- 

dată; vorbesce de două qile (sgomob). 

D. Al. Lahovari. Nu se p6te să nu suspendaţi 

şedinţa cinci minute când cere oratorul.. Ac6sta 

este uă cestiune de umânitate, de bună cuviință. 
D. N. Fleva. D-le preşedinte, sunt cinci ore, 

adecă ora regulamentară când trebue să se ridice 

şedinţa; prin urmare, vă rog st consultaţi Adu- 

“narea dâcă voesce să prelungescă şedinţa pină la 

19 ore (întreruperi). 

Noi suntem dispuşi st ascultăm pe d. Kogăl- 

niceanu, însă voim să ne facem şi datoria către ţcră. 

D. vice-preşedinte. D-lor, să 'mi daţi voe să vă 

citesc art. 22 din regulament care dice: 

„ „Şedinţele se curmă la 5 ore, afară când 

din membrii presenţi ai Adunării vor cere pre- 

lungirea şedinţei. “ | 

D. GQ. Vernescu. Va să dică nu puteți să între- 

rupeţi pe orator, ci numa! să suspendeţi şedinţa 

după cererea d-sâle. 

D. vice-preşedinte. Prin urmare, fiind 5 ore, con- 

sult Camera decă prelungesce şedinţa (sgomol). 

Voci. Cu bile (sgomot). 

Voci. Nu sunt 15 cari cer votul cu bile (sgomof). 

D. vice-preşedinte. pe 6re ce nu sunt: decât 13 

cari cer votul cu bile, consult Adunarea a se pro- 

asupra prelungiri! 

Liş 

nunţa prin seculare şi şedere 

şedinţei. | 
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— Adunarea încuviințeză a se prelungi şedinţa 
pînă la medul nopţii. 

— După uă suspensiune de cinci minute, şe- 
dinţa se redeschide sub preşedinţa d-lui vice-pre- 
sedinte Î. Agarici. N 
_D. M. Kogălniceanu. D-lor deputaţi, după ce 
programul de la Mazar-paşa, şi în parentesă am 
ondrea a vă declara ca originalul este scris de 
mine şi se află la mine, înzestrat cu iscăliturile 
onor. pers6ne cari astă-di sunt chiămate sai aă fost 
chiămate ca să 1 realiseze; după ce acest program 
vorbesce de reducerea cheltuelilor Statului, mai 
adaogă aceste cuvinte: „reducerea de cheltueli Şi 
pe un picior mai mare trebue a fi operată în 
budgetele judeţene şi comunale, cari, de şi în mod 
indirect, nu sunt în mare parte de cât uă conti- 
„nuaţiune a budgetului Statului. In adevăr, resur- 
sele principale ale judeţelor şi comunelor sunt 
astă-di absorbite prin cheltueli ce nu sunt de loc 
pentru trebuinţele lor proprii, şi în definitiv îndes- 
tuleză tot cheltueli aparţinând guvernului central.“ 

D-lor, fac apel la d-vâstră, care mai ales şe- 
deţi prin judeţe, să bine-voiţi a 'mi spune, dâcă 
s'a făcut cea mai mică reducţiune în budgetele 
comunelor şi mai ales ale judeţelor ? Şi decă s'ar 
găsi unii cari ar contesta sâu ar răspunde într'un 
chip negativ la întrebarea mea, le-aşi cita multele 
interpelări făcute de deputaţii din majoritate com-
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bătând întinderea cheltuelilor cari se impunii ju- 

dețelor ; de esemplu d. Mărgăritescu care a cerut 

ca casarma de la Brăila să se facă pe comptul 

Statului, şi alţii. VE mai. întreb încă dâcă paza 

graniţelor ţărei pote să fie uă cheltuială care să 

aparţie judeţelor ; dâcă păzirea* integrităţii ţărei 

nu se cuvine să se facă de către Stat? Luaţi bud- 

getele publice şi veţi vedea că contribuabilii astă-di 

plătesc irei budgete în realitate. M'am silit cât 

am fost la putere să adun sciinţe şi să public uă 

colecţiune destinată a fi supusă onor. Parlament, 

spre a vedea la câte! milione s& sue budgetele 

judeţelor, la câte mili6ne se sue budgetele comu- 

nelor ; şi sunt sicur că v'aţi fi speriat; şi aci aţi 

fi găsit causa pentru care ţăranii noştri, nu numai 

că nu pot să facă economii, s& puie şi ei un 

ban la uă parte, dar sunt siliţi să 'şi robâscă 
munca pe anii viitori. 

Hei bine, d-lor, nu merită acestă cestiune uă mare 

atenţiune din partea onor. Parlament şi a guver- 
nului ? Sârta ţ&ranului, temelia casei, nu merită 

s& o avem în vedere mai înainte de tâte, chiar 

de cât reforma constituţională, ca să rădicăm uă 
dată ţăranul din starea de miserie în care se 
află? Apoi vedeţi că decă populaţiunea oraşelor 
n6stre sporesce, acâsta este prin emigrarea străi- 

nilor cari vin în ţâră, Greci, Bulgari, Evrei; der 
elementul românesc, şi mai ales la (eră, nu spo-
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tesce, pentru că tot ce am făcut pentru dînsul, am fă- 
cut pe hârtie. Intrebaţi d-vâstră d6că serviciul igienic, 
decă asistenţa medicală este alt-ceva pentru ţărani 
de cât un lucru scris pe hârtie. Ei cunose aceste 
casuri, d-lor, şi fie-care din d-vâstră le cun6sce ; 
Şi dâcă nu sunteţt părtinitori guvernameniali, veţi 
mărturisi în fundul consciinței d-vâstre că mai 
nimic nu s'a făcut pentru țărani, mai ales lucruri 
cari să le redice buna stare materială şi morală, 
cari să) facă cetăţeni independinţi, ca să dică şi ei 
uă dată ceea-ce este scris pe devisa ţ&rei: „Dreptul 
mei“; țăranul până în diua de astă-di nu scie 
ce va să dică acest mare cuvânt. 

D-lor, ori-cât veţi dice, cum aţi dis, că voese 
uă nuoă lege rurală, că visez întăritarea ţăranilor, 
nu este aşa, nu voesce nimic din acestea; eii sunt 
om* de ordine, nu voese nici uă reformă în cestiu- 
nea proprietăţii; proprietatea este sfântă şi pentru 
unii şi pentru alţii; nu visez nici ua schimbare. 
Der visez îmbunătăţirea srtei i&ranilor materială 
şi morală, căci astă-di el este victima adminis- 
traţiunii, fiind-că nu se ocupă nici uă adminis- 
iraţiune de densul. De la prefect pină la primar, sin- 
gura preocupare a administraţiunii este de a face 
din săteni uă machină de alegeri în mâna aşa 
diselor comitete naţionale; cu ochii mei am vă- 
dui liste cum să se facă alegerile politice; cu ochii 
mel am văqut liste cum s& se facă alegerile con-
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siliclor judeţiane şi comunale; am vădut aseme- 

nea liste trămise sub-prefecţilor, şi de sub-prefecţi 

primarilor, dicând : primarule, în comuna ta al să 

alegi pe cutare şi pe cutare. 

D. preşedinte al consiliului. Ce? 'Tot se mal face 

acâsta ? 

D. Gr. Vulturescu. Cu acesta d-la faci istoricul 

adininistrațiunii d-tale. 

_D. M. Kogălniceanu. Ile! bine, d-lor, pe câta 

vreme vor (i acestea, credeţi d-v6stră..... (între- 

ruperi). 

D. Gr. Vulturescu. Faceţi istoricul administra 

ţiunii d-vâstre?.... (întreruperi). 

D. M. Kogălniceanu. D-le preşedinte, nici vârsta, 

nici serviciele bune scă rele, multe sâi puţine, 

cari le-am făcut în acestă ţâră, numi permit st 

stai în dialog cu d. Vulturescu; rugaţi] d-vâstră 

st&'mi dea pace! 

D. vice-președinte. Vă rog, d-le Vulturescu, lă- 

sați oratorul să urmeze. 

D. A]. Kogălniceanu. Când vin, d-lor, st vorbesc 

despre starea ţăranului, cestiunea este atât de 

gravă, în cât nu vin să o imput culărul sai cu- 

tărui ministru, ci vin să o imput acestei b6le mari 

pe care o avem noi cu loţil,—guvern, negutrern, 

fie chiar oposiţiunea—cari pretindem ca sunten 

clasele inteligente. Hei bine, d-lor, no! cari pre- 

tindem că vrem s& chiămăm ţ&ranul la vi6ţa po-
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litică, nu voim s%l punem în posiţiune să aibă 

şi el uă vicţă politică, nu voim s%'i ridicăm mo- 

ralul, s&] scăpăm de ignoranță, de sărăcie şi în- 

şelare; toţi, fără deosebire, nu voim acâsta; nu 

este unul care să nu voâscă mai mult s6i mai pugin 

acest lucru. Vedeţi, d-lor ministrii actuali, că vă 

fac posiţiunea forte favorabilă ; cred dâr că acest 

lucru merită luarea aminte a unui parlament des- 

brăcat de pasiuni şi de spirit de partid. 

Vin acum, d-lor, la plaga cea mai mare, la 

bla teribilă care, dâcă nu o veţi vindeca, ori câte 

legi veţi face, nu o să aibă alt efect de cât să ne. 

conducă la cesarism, şi la cesarismul brutal, fă- 

ţarnic şi corruptor. 

Etă, a-lor, cum am terminat noi programul de 

la Mazar-paşa : 

„Centralisaţiunea de mai sus, a avut de efect 

fatal, că adi interesele economice, materiale şi mo- 

rale ale tutulor claselor societăţii sunt în atârna- 

narea guvernului. Activitatea cetățenilor, forţele şi 

inteligenţa ţărei, şi chiar ale individului, sunt res- 

trânse întrun cerc de fer, şi puterea centrală tinde 

din ce în ce mai mult d'a cugeta şia vieţui sin- 

gură pentru toţi. Uă asemenea stare de lucruri, 

prelungindu-se, va avea de efect a injosori carac- 

terele, a corrupe consciința umană, a înăbuşi în 

eră ori-ce independenţă, ori-ce activitate, ori-ce
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viţă. Acâsla ar fi înst însăşi mâriea morală a 

naţiunii. 

„Trebue dâr reformate cât mat curând legile 

administrative şi chiar economice, în vedere d'a 

face neatârnate de a tot-puternicia guvernamen- 

tală iniţiativa, activitatea şi traiul cetățenilor, în 

vederea ma! ales d'a realţa caracterul şi indepen- 

dinţa individului în faţă cu statul. 

„Acestea sunt basele principale ale programului 

nostru. Ele *şi ad consacraţiunea lor în însuşi 

pactul nostru fundamenial. A lucra pentru reali- 

sarea lor, pentru sincera şi reala lor desvoltare 

şi aplicare, no! credem că este a face act de buni 

cetățeni, de onesti mandatari a! naţiunii. Mat pre- 

sus de t6te, not credem că numai! aceste principii, 

strict respectate de către puterea execulivă şi cu 

energiă apărate de către cetățeni, pot feri ţcra şi 
institațiunile e! atât de excesele despolismului, cât 

şi de comoţiunile violente ale resbunârilor poporale. 

„Strâns uniţi în midlâce şi în scop, noi, pen- 

tru apărarea acestor principi! şi pentru înlrodu- 

cerea lor în actele şi în deprinderile guvernului, 

wu vom cruța nici unul din mijlâcele legale pe 

cari ni le dă Constituţiunea din 1866, nici unul 

din sacrificiele pe cari ni le impune datoria n6s- 

tră de Români.“ 
Aceste cuvinte, d-lor, când le-am cilit eă şi toți 

câţi le-au citit s6ă le-au audit, le-ai aplaudat cu
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viul aclamaţiuni şi cu lacrimele în ochi. Hei bine, 
acestă plagă care:strică caracterul cetăţenului, care 
face că individul nu se mai găsesce stăpân pe 
sine chiar în viţa sa privată, necum în exerciţiul 
drepturilor sâle politice, acestă plagă a luat astă-di 
cea mal mare intindere; şi aci €răşi nu voiii spune 
nume proprii, dâr vă declar pe onore, că în mij- 
locul majorităţii d-vâstre sunt 6meni oneşti şi 
forte inteligenți cari întorcându-se de la alegerile 
comunale, %-am întrebat: cum merge? şi cari 
"mi-au răspuns: r&ă, şi răi de tot. — Der cum? 
aţi cădut în alegeri?—Am căgut.—Şi cine va fă- 
cut să cădeţi?—-Cine altul de cât prefectul? 

D. Chițu, ministru de înterne. Dâcă nu voiţi să 
spuneţi numele pers6nelor, spuneţi-ne cel puţin 
unde s'a întâmplat acesta. 

D. M. Kogălniceanu. Nu voii se vă spuni. Mati 
bine credeti-mă de mincinos. 

D. Gr. Vulturescu. Şi ei sunt căqut, şi cu tâte 
că nu m'a combătut prefectul. 

D. M. Kogălniceanu. Decă noi atunci ne-am plâns 
că nu trebue să fie atâta centralisare în mâna gu- 
vernului, ce trebue să dicem acum când guver- 
vernul are în mâna lui drumurile de fer, are regia 
monopolului tutunurilor, are buturile spirtâse, 
are băncile agricole, astădi când are vă mulţime 
de posturi cari s'au creat din nuoi, şi cari ai făcut 
ca Statul să aibă a întreţine astădi duot armate:
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uă armată care este cea bună, cea bravă, armata 

care porlă cu glorie uniforma şi care este chlămală 
st apere ţdra, şi uă altă armată care este chtămată să 

lucreze pentru suprimarea independinţei cetăţea- 
nului! (aplause). 

Mel bine, luaţi ori-care colegiă veţi voi, intrați 
fie-care în consciinţa d-vâsire, şi ve întrebaţi: câți 
din d-vâstră sunteţi independinţi de guvern, şi 
mal ales de administraţiune? 

D-lor, ce este un guvern parlamentar? După 
ideia tutulor 6menilor competinţi, guvernul parla- 
mentar este acel guvern care are în mâna sa cât 
se p6te mal puţine interese d'ale particularilor; 
este un guvern care caută să se ocupe cât se pote 

mal puţin de interese locale, este un guvern care 
nu se ocupă de cât de cele mai mari interese ale 
Statului, pe când t6te cele-l-alte interese locale le 
lasă pe sema județelor şi comunelor. 

Der îmi veţi gice că s'a votat uă lege judeţeană 
şi ua lege comunală. Şi la rindul mei ve voiă 
întreba: 6re şi prin aceste duot legi nu este men- 
jinută tot acea armală teribilă, care nu vă va lăsa 
nică se resuflaţi? Căci uitaţi-vă la uă plasă sati un 
plaiă, şi veţi vedea că acolo astădi se găsesc mai 
mulţi funcţionari de cât odinidră la uă cancelarie 
întregă a unul minister; şi toți aceşti funcţionari 
sciă că pentru denşii înaintarea, pentru dânşii 
resplata t6tă vine de la guvern; şi de aceea cu
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toi zelul caută, ca prin tâte midl6cele să facă să 
se îndeplinâscă voinţa guvernului. 

Astă-di nu mai este trebuință de bâte, nici de 
influinţă morală; astădi prefectul este însciinţat, 
i S'a spus cetrebue să facă, şi îndată apoi şi sub- 
prefecţii cu subalternii săi sciii care le este rolul. 

Hei bine, la acesta am voit noi să ajungem când 
am luptat si am strigat contra acestui re, pe 
care cu toţii aţi recunoscut atunci, şi care astădi a 
luat nisce proporţiuni cel pugin de dece ori mai 
mari de cât era atunci? 

O voce. Cum era când erai d-ta ministru ? 
D. M. Kogălniceanu. Atâta este meritul mei, 

că ei sunt franc, nu ipocrii. Eu viă şi vă spui 
ce am făcut. Ei nu tăgăduesc nimic din cele ce 
am făcut, pe când alţii le tăgăduese şi le fac. 
A! eram bun; a!... aveam dreptate s&  vorbese 
de aceste mari principii cari sunt cuvintele finale 
ale fie-cărei societăţi; a! eram bun când seriam 
şi luptam? Eram bun, când, ca redactor al „Ale 
gătorului Liber“ în favorea acestor principiuri, scriam 
şi luptam, şi Dumnedei scie cu câte persecuţiuni. 
Şi d. Brătianu, atunci ca şi acum, se ducea de 
se odihnia la Florica. D-sa îmi aduce aminte un 
cuvent al lui Stefan-cel-Mare care dicea: cuscrul 
meu, Ţarul Rusiei, ce x pasă? Ş6de pe divan, 
se mulţumesce şi privesce cum i se adună pro- 
vincii peste provincii. Şi ei de 40 de ani nu
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m'am culcat liniştit,: veghiând diua şi n6ptea ca 

să "mi păstrez ţ&rişâra mea. Aşa am făcut şi noi 

mazaristii cinci ani de dile. Monitorele sunt faţiă. 

Convenţiunea comercială cu Austro-Ungaria în- 

cheiată sub Catargiu, de cine a fost atacată mal 

cu energiă de cât de mine? 

D. preşedinte al consiliului. Cu toţii am atacat'o. 

D. M. Kogălniceanu. la să citim Monitorele. Da, 

a fost unul; a fost d.C.A. Rosetti fârte energic, 

şi care vă complecteză... 

"Nu fac zizaniă, căci d. C. A. Rosetti, a spus 

de la tribună că „nebun ar fi acela carear crede 

că, după 40 ani de amicie, ei să mt despart de 

d. Brătianu.“ Dâr nu pot dice că d. Brătianu a 

lucrat cât d. Rosetti. D. Rosetti, d-le Brătiene, are 

uă energie mare pe care nu oal d-ta. pe care pote 

constituţiunea d-tâle nu “ţi permite să o aj. Apol 

cum, onor. d. Brătiene, faci d-ta administraţiunea ? 

Când este vacanţă, te duci la Florica. Şi când eşti 

în Bucuresci, te amesteci în prea multe lucruri 

mică, şi nu al vreme. să te ocupi de cele mari. 

Aretă ce a! făcut pentru descentralisare? 

Daţi-m! voie, d-le preşedinte, ca unul om bă 

trân, să mai spul duot cuvinte, şi voiă sfirşi. Eu 

nu vreau st sfirşesc ca un caraghios. 

D. preşedinte al consiliului. S8 sfirşesci cum al 

fost tot-d'a-una. 

D. M. Kogălniceanu. Ne repudiez, şi nu renunţ
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la nimic din ceea-ce am fost şi am făcut. Şi merg 
mal departe; înjurat, maltratat, şi astă-qi ca 
acum dece şi dou&-deci de ani, sunt cu tâte 

„ acestea omul cel maj recunoscător' care pâte să fiă 
către țâra mea. Ţâra "mi-a dat mult: tot ce ea 
putea să 'mi dea. Nu am nevoiă nici de mili6nele 
e, nică de pensiunile ei. 'Ţera 'mi-a dat tot ceea 
ce a putut ea să "mi dea, o mai repet. Ea mi-a 
dat posibilitatea de a realisa un program pe care 
am făcut în Cernăuţi în 1848 şi a proclama 
Unirea acestor ţeri înaintea d-vâstre. Acest program 
conţinea 25 punte cari am contribuit a se pune 
în aplicare unul după altul pînă la sfîrşit, pînă 
la acela al unirii acestor jeri, al unirii naţionale, 
şi al resolvării cestiunei sociale. 

Acel program portă iscălitura mea. Şi mulţumesc 
țerei mele, că dândumi-se ocasiunea dea 7] realisa, 
m'a resplătit cu acesta mai mult, de cât decă 
mi-ar fi ridicat ui statuă. | 

Voci. Şi noi am vealisat programa de la 1848. 
D. M. Koilniceanu. Nu tăgăduesc nimenui nimic, 

de cât ei mulțamese ţerei mele cum că programul 
ce lam făcut ei în Cernăuţi şi s'a primit de 
comitetul liberal şi naţional din Cernăuţi, şi tipărit 
în imprimeria lui Ekhart, şi mulțumesc die că 
programul acesta "| am vegut realisat în tâte pune- 
tele lui; mulţumesc atât ţerei mele cât şi lui
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Dumnedeii că 'mi a dat viţă ca st ajung acolo 
de a'l putea realisa (aplause). 

D. ministru de interne. S'a îndeplinit t6te, şi nu 

mai e nimic de făcut. 

D. M. Kogălniceanu. Acum un ultim cuvent. Aţi 

făcut un joc de cuvinte. Nu voesc st fii caraghios, 

nu voii să sfirşesc ca un caraghios, să via singur 

sâi cu trei, patru în viit6rea Cameră; şi de aceea 

nici nu sciti, şi hesit forte multa 'mi pune candi- 

datura. (îlavitate)..... Dâcă la vorbele cele seri6se 

mă întimpinaţi necontenit cu risete de pe banca 

ministerială, apoi şi ei, mâine acolo... ori când 

veţi vorbi, ve voii respunde cu risete, şi risete 

întemeiate pe ceva mai serios. 

Hei bine, s'a făcut unirea politică, der 6re atâta 

ajunge? Der 6re trebue st nu ţinem semă de 

temperamentul unei părţi a ţerei, şi se n'o jignim 

în simţimentele ei? Şi acesta numa! şi numat ca 

să formăm un partid Brătienist în Moldova! Acesta 

este unirea pe care am dorit'o noi bătrânil, când 

eram tineri? Acesta este unirea pe care am dorit'o 

noi când ţâra era despărțită? Generaţiunea n6stră 

se cunoscea mal mult când era ţera despărţilă, 

de cât se cunâsce astă-di generaţiunea actuală. Şi 

susțin acesta din t6tă puterea cuventului. Spuneţi'mi 

d&că generaţiunea actuală, inteliginţa din Bucu- 

resci cunâsce ceva ce este peste Milcov, decă 

tineritul de aici, cunâsce tineritul şi ideile celor
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de peste Milcov? Dor numai cei din armată! dâ 

numai acei ce sunt avocaţi şi se aleg deputaţi. Hei 

bine, ce aţi făcut pentru ca să fie un va et vient, cum se 

dice, între partea acâsta a României şi partea de 

dincolo ! Nimic. Apoi onor. d. Chițu ministru de 

interne, pentru care am'multă simpatie, mă în- 

treba într'uă di, : dar, cum îi dice judeţului aceluia 

unde s'aii arestat țăranii Şi X am spus că se 

numesce Fălciii. Hei bine, când nică măcar minis- 

trul nu cunâsce numirile judeţelor, apoi ce să 

mai dicem î... 

D. preşedinte al consiliului. A ! acesta este prea 

mult ! 

D. ministru de interne. V'am întrebat pentru ce 

fapt sunt arestaţi şi unde sunt arestaţi, ca să mă 

duc la ministrul de justiţie, să cer ai pune în 

libertate, şi X-a şi pus în libertate. 

D. C. Teleman. "l-a pus în libertate curtea cu 

Juraţi. 

D. ministru de interne. E nu sciam căi pusese 

în libertate curtea cu juraţi; de aceea m'am şi 

dus dupe interpelarea d-lui Kogălniceanu, la mi- 

nisterul de justiţie ca s%i libereze. 

D. M. Kogălniceanu. Eu voii face îndată pace, 
căci retrag cuvântul. Vedeţi, vă fac posiţiunea 
uş6ră. 

Voci. Aşa, vedi! 

D. A. Kogilniceanu. D-lor, ceea ce este mai rău
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astă-d! la noi, bola mare a nâstră, este că ius- 

tituţiunile pe cari le avem, nu găsesc sprijin în 

masa poporului ; şi este natural, pentru că ceea 

ce lipsesce mai mult la noi, este caracterul. Dum- 

niavâstră aţă iscălit alături cu mine că centralisa- 

rea este înjosirea caracterului... 

D. preşedinte ad. consiliului. St daţi d-vâstre 

model. 

D. M. Kogălniceanu. V& voiă întreba pe d-v6s- 

tră ce ați făcut? In vremea bocrilor, aveaţi în 

țâra Românâscă un Banu Bălăceanu, un Filipescu 

Vulpache, un Grigore Cantacuzino, —vedeţă că scid 

istoria ţ&rei mele, căci pe toţi acestia "1! am cunos- 

cut personal.—Şi. între tineri aţi avut pe Nicolae 

Bălcescu; iar între cel ce trăesc astă-di ma) aveţi 

încă două caractere : un Tell, şi un C. Rosetti. 

Tell, caracter de fer, slăbănog, bătrân, pe care 

nu Pam vădut şi nici nul mat vedem de mulţi 

ani, der scim cine a fost şi ce-a facul. 

In ţâra Moldovii, am avut pe bătrânii Conachi, 

Alexanâru Balş Lungu; am avut pe Alexandru 

Sturza, tatăl ministrului nostru; am avut pe 

Grigore Cuza, pe Mitropolitul Veniamin, pe Dimi- 

trie Ghika Moldoveanul, şi pe Roset Solescu ; 6r 

între tineri am avut pe Negri, pe Râşcanu, pe 

Maălinescu. Acestia toţi ai murit. [lei ! ce caraclere 

al format d-ta de şepte an! de dile saă ma! bine dis 

de la resturnarea lui Vodă-Cuza, câci ai respun-
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derea formării caracterelor ? Ce caractere for- 
măm noi, ce caractere lăsăm noi? Avem inteli- 
gențe, avem acum Gmeni mai înveţați mult de 
cât noi; deră vă las a respunde d-vâstre despre 
caractere. Caractere nu veţi forma, d-le prim-mi- 
nistru I6n Brătianu, de cât când veţi citi de trei 
ori acestă programă de la Mazar-Paşa, care pârtă 
semnătura d-vostre în al douilea rând, şi când o 
veţi aplica; pe când astă-qi nu faci de cât cu ori-ce 
chip se te menţii la putere. 

Ei, domnule, îţi spun franc, că d6că aşi vedea 
că este un scop mare, că ai ce-va mare de re- 
solvat, că ai ceva înalt de fondat, că aceste nu 
poţi se le formezi prin mersul regulat al Con- 
stituţiunii pe care aţi făcut?o d-vâstră, şi care ei 
n'am nică un drept s'o adorez, căriea îi cunosc 
t6ie greşalele, şi dâcă ași fi chiămat se o mo- 
dific, aşi modifica-o mai bine de cât d-vâstră — 
când ai avea ast-fel de scopuri, tot aşi ma) dice: 
a! dreptul să şegi la putere cu ori-ce preţ. 

D. Gr. Vulturescu. Mai răpede. 
D. M. Kogălniceanu. Am declarat încă uă-dată. 

şi repet, că de la bătrâni, de la cei cu care am 
luptat, voii asculta întreruperile şi "mi voiii face 
uă-datoriă de a le răspunde. Der... (i/aritate). 

la, uită-te, d-le Brătiene, din luptătorii de la 
Mazar-Paşa câţi ai rămas cu d-ta? Eu suni om
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rbu, uă ie rii6să, ei am făcut lovituri de Stat, 

că sunt autoritar... 

D. președinte. al consiliului. A! Nu! Acelea ai 

trecut de mult, s'au uitat. 

D. M. Kogălniceanu. Vedeţi cât respectez acestă 

tribună, că m& abţiă de a releva întreruperea d- 

vâslre; ar lrebui st o respectaţi, şi d-vâstră, neiîn- 

trerupându-m& la fie-care cuvânt cu personalităţi; 

căci eii aci nu fac de cât a "mi exercita un drept 

al mei; critic actele acestui guvern şi procedările 

acelora cari aii fost colegi! mei la Mazar-Paşa, 

la a căror venire pe aceea bancă am contribuit 

şi eu, şi critic fără a numi persâne... 

D. ministru de interne. La cine se adresâză aceste 

cuvinte? 

D. M. Kogălniceanu. La d. Brătianu. 

D. preşed. al consiliului. La mine: Am. şi ei drep- 

tul, d-le Kogălniceanu, să critic actele d-vâstre, dâr 

"mi e ruşine de acâstă tribună să o fac. 

D. M. Kogălniceanu. Şi mie 'mi este ruşine ca 

se replic la cuvintele d-vâstre, şi se art faptele 

d-v6slre. 

D. preşedinte al consiliului. Cară fapte? vă desfid ! 

D. M. Kogălniceanu. Constataţi, d-lor, că ei 

membru oposant, onorez mai mul! acâstă tribună 

de cât fac alţii, şi nu mai respund la asemeni 

personalități. 

Uă voce. Der ce faci de doue dile? 
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D. AM. Kogălniceanu. Critic faptele celor de la 
guvern ca 6meni publici. 

Mi se pare, d-le președinte al consiliului, că d. 
Vernescu, d. N. Ionescu nu mal sunt cu d-vâstră; 

mi se pare că fracțiunea liberală din Moldova, 
care s'a manifestat la 76, nu mai este cu d-vâstră, 
şi mi se pare că şi fratele d-vâstre nu mai este 
cu d-vâstră. 

V& aduceţi aminte; d-vâstră cetiți mult; istoria 

omeniri! presintă adesea Gmenilor cari sunt în 
capul afacerilor ţării întrebarea care s'a pus şi 
lu! Lascar Catargiu în Senat: cu cine-al mal re- 
mas? latreb şi că acum: cu cine-al mal rămas, 
d-le Brătiene. 

D. preşedinte al consiliului. Am r&mas cu con- 
sciința mea că mi-am făcut datoria. 

D. M. Kogălniceanu. Veti dice că aveţi majoritate. 
Da, aveţi uă mare majoritate, şi uă majoritate 
care ve asculta, care v& sacrifică foarte mult, căci 
ascullă şi semnele de asmuţare ce” daţi. (protes- 
tări), egomal). 

După re mă voiu cobori de la acestă tribună, 
şi după ce pe acel scaun va veni un alt preşedinte, 
alunci me voii plânge, ea Kogălniceanu, la ami- 
cul meă Agarici, cum m'a apărat fiind aci. 

D. rice-preşedinte. E0 vă rog st'mi faceţi posi- 
jiunea ma! ug6ra. Nu mai respundeţi la întreru- 
peri, şi nu v& adresaţi la persâne.
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D. M. Kogălmiceanu. Bă fac personalităţi? Nici 

nu respund la cele ce mi se fac. 

D. N. Flea. Şi acusi tâtă majoritatea merei. 

D. M. Kogălniceanu. D. Fleva, care a sub-semnal 

cu mine programa acesta... 

D. N. Fleva. Da, şi ei m'am ţinut de ce-am 

sub-seris. D-ta nu faci tot ast-fel, căci îndată ce 

nu mai esci ministru, acusi pe cei ce sunt pe 

acea bancă. | 

D. A. Kogălniceanu. Ca se sfirşese cu întrerup- 

iunile d-vâstre, vă răspund numai atât: Etă ce 

ați dis şi ce aţi sub-seris: „In fapt, nu majori- 

tăţile legislative formâză ministerele, ci ministri 

ŞI fac majoritatea, şi mai cam putea dice una- 

nimitatea legislativă. “ 

Ve daă acum, d-lor din majoritate, rendez-vous 

la viitârele alegeri, ca st dovediţi cum sunl apli- 

cate adevărurile programei de la Mazar-Paşa, pro- 

gramă pe care astă-di conservatorii, la rîndul lor, 

ar putea să o iscălească la adresa d-lui |. Brălianu. 

Pentru tâte cele mai sus espuse, refus Minis- 

terului d-lui I. Brâtianu budgelul țări! 

, 

   


