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SCRISORI ALE LUI SPIRU HARET. CĂTRE 
- DIMITRIE STURDZA. 

„de GH. ADAMESCU... - 

Se ştie: că. Spiru “Haret obişnuia s să trimeată multe scrisori. 
Cine avea o plângere de făcut, un sfat de cerut și se adresa lui, 

- avea, în: cele mai multe cazuri, parte de un răspuns. Alteori seria 

cl întâi cerând informaţii, “dând sfaturi sau făcând mustrări. 

Unii i-au făcut o vină dintr'aceasta. S'a vorbit chiar în Par-. 
lament şi. el.a "dat. desluşiri, mărturisind că în adevăr a scris. 

chiar celui mai neînsemnat învățător dacă a socotit că poate 
să încurajeze pe cineva, să îndemne la lucru, uneori 'să ţie de 
rău. Tot asemenea obișnuia foarte des să scrie persoanelor cu 

- cari' se găsea în. legături de serviciu, când ar,fi putut mai lesne -: 

“să le vorbească : "nenumărate. sunt scrisorile către secretarii săi 
generali, “către inspectori, revizori ş.a. Acelaşi lucru și față, de 

colegii săi din guvern. | 

De aceea nu. este. de: mirare că a scris de multe « ori “ui Nu ( pr 

Dimitrie Sturdza, lui Ion I. Brătianu. şi altora. 

Un. număr de scrisori trimise -lui Sturdza s'au găsit şi, 

au- ajuns azi în posesiunea Fundaţiei „Mihail Kogălniceanu”. 

Aşa, de exemplu, el seric: 

11886; iar în 1808 : acusal, se vorbesc, causa, deunădi. 

= 
Acest așezământ începând. acum a da la. lumină o__revistă - 

specială, a hotărît. publicarea acestor scrisori. 

N Im fac o plăcere 'să le înfăţişez cititorilor 3. 

  

1) In privinţa modului de transcriere, voiu nota că m'am păstrat ortogra- 

fia lui Haret, de .oare-ce, în aceste scrisori, nu interesează formele cuvintelor, ci : 

cuprinsul” din punct de. vedere al ideilor ce exprimă şial modului cum le exprimă. 

Ortografia, a'variat şi ca într'o măsură, căci între 1886 şi 1908 “Academia a modi- 

ficat ea însăşi regulele sale, trecând dela ectimologism la fonetism. Haret s'a con- 

format numai în parte acestor schimbări, păstrând uneori forma cu cari se deprin- 

sese de când era şcolar şi, în ultimii ani, păstrând din cele prevăzute de Academie 

în epoca 1880—13890, deşi ca întrodusese în 190-4 principiul fonetismului temperat. 

ecă, decă; se vedem, ve urez, intemplat, .. În” 

. 

a
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Sunt în total 30 de: scrisori către Dimitrie A. Sturdza. 

| Nu voiu vorbi aci despre rolul acestui bărbat în politica . 
noastră. O. carieră care: începe la Divanul ad-hoc, când a fost : 

secretarul. acestei adunări (în -1857) pentru a se termina în 
1908, când bătrâneţea (era născut în 1833). şi boala l-au silit 

a se retrage din vicaţa publică și a trăi departe de frământă- 
rile zilnice până la moarte (1914), o asemenea carieră nu să 

poate rezuma într'o mică introducere cu un scop special. 

Legăturile lui cu Spiru Haret sunt destul de vechi. Naș 

putea. preciza când au început anume. Dar voiu pomeni împre- | 
“jurările în desfășurarea cărora Sturdza a putut cunoaște şi a- 
precia pe Haret. Numit profesor titular la -Universitatea din 
Bucureşti în 1878, în urma unui strălucit concurs, Haret a fost 

chemat. să facă cursuri și la alte școale, iar Ministerul de Culte 
și Instrucție i-a dat, chiar din 1879, diferite însărcinări speciale. 

- Astfel, împreună cu profesorul Francudi, a inspectat școa- 

lele secundare din Moldova şi a prezentat două lungi 'rapoarte, 
„a: făcut câteva anchete, a prezidat comisiuni de. examene șco- . 

lare, a fost :membru' în comisiuni ale concursurilor. pentru ca-: 
tedre secundare: sâu universitare, iar în 1882 a fost numit mem= 
bru în Consiliul Permanent de instrucţiune! Deși a demisionat 

din: Consiliu, protestând în contra: unei măsuri a Ministrului, 
activitatea lui a urmat să fie preţuită în cercurile conducătoare 
ale învățământului și ale politicei, şi astfel îl vedem numit ins- 

"pector general al şcoalelor de către P. S: Aurelian (1883), în- 
sărcinare pe care o: păstrează ŞI în. timpul ministeriatului ui 

G. Chițu. 
| Haret .nu făcuse nicio manifestare politică până atunci, 

„totuşi Sturdza, venind ministru de instrucție în 1885, îl chiamă - 
pe Haret ca secretar general. Faimosul său Raport despre starea 
şcoalelor (1884) arătase însușirile lui ca om de muncă în ogorul 
educațiunii cum. și curagiul de a-și: spune: piirerea şi de a-și 
susţinea convingerile. * . | 

Sturdza îl mai cunoştea pe Haret şi dela” "Academia Ro: 
mână. Haret fusese ales membru corespondent în 1879, iar 
Sturdza. membru activ mai vechiu (din 1871) dobândi prin: 
munca. lui stăruitoare și. prin situaţia -lui -politică. un rol pre- 

pondărant, fiind ales de câteva ori secretar „general al acelei 
înalte instituţiuni.



Astfel - deveni Haret secretar general al Ministerului. EL 
venea cu o cunoaștere de âproape a trebilor școlărești și cu o 

“pregătire serioasă în: vederea unor “reforme pe cari le cereau 
atât nevoile. generale ale învățământului cât .și activitatea nu . 
„destul de mulțumitoare a unora din membrii „corpului “didactic. 

" Era deci orhul menit 'să ajute pe Sturdza în acţiunea ce voia 

“să întreprinză” de-a pune alte temeiuri întregii clădiri a învi ăţă- 
mântului: public, cum încercase —fără izbândă — înaintea . lui, 

V. A Urechie și Titu Maiorescu. Nici Sturdza n'a fost mai 
norocos, dar proiectul lui cra așa de bine. studiat şi însoțit de 

o bogată documentare încât a rămas izvorul reformelor realizate 
mai târziu de Petre Poni și Take Ionescu „şi — fireşte — de 

Spiru Haret. 
In această lucrare a lui Sturdza, Haret i-a fost un pre- 

ţios tovarăș: de muncă (în afară. de conducerea irebilor. admi- 

"nistraţiei ministeriale), lucru pentru: care i-a “păstrat o recunoaș- 

tere specială. Mi-âduc aminte că — în. vremea marilor economii 
dintre 1901.—190-1 — Sturdza mi-a spus odată, cu “ocazia dis- 

cutării: unor sporuri bugetare propuse de Haret :- „Pentru 

Haretu trebue să facem tot ce putem” şi a tăiat de “la 
Ministerul. unde era titular, ca să îndeplinească - cererea . 

lui Haret. o - - 
Din acest timp (1885-1888) sunt o bună parte “din scri- - 

sorile cari se publică aici. Cea dintâi. chiar (Decemvrie 1886). 

este scrisă în zilele când. se discuta în Cameră proiectul de re- 

“formă al-lui Sturdza, care avea adversari chiar printre membrii . 

“ comitetului delegaților. „Se formase deci o majoritate și. o mi- 

noritate în acest :comitet; “minoritatea făcuse un raport protiv- 

nic „proicctului,. cerând modificări multe şi mari.. Sturdza tre- 

buiia, fireşte, să ajute majoritatea câre-l susținea, dându-i con-. 

“tra-argumente faţă de afirmaţiunile minorităţii. In această lu-, 

'crare Haret: se vede, că-l ajută cu toată inima. Interesant pentru 

caracterizarea” oamenilor acelui timp este „pasagiul' din scrisoarea 

în “care IHaret-se ocupă şi de sporul de cheltuială care se 'va 

- face, căci va: trebui să. se tipărească: a doua oară o coală în- 

treasă prin introducerea pasajului propus de el. Ce spor? .80: 

de lei! Inchipuiţi-vă un ministru și un secretar general să se . 

gândească de două ori dacă Statul poate. cheltui în “plus o sumă - 

atâta: de îinică chiar dacă am socoti-o, după valoarea de: azi a 

  

  

banilor noștri !
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tolice, iar unele s'au și călugărit. Deși unii din colegii săi din 
guvern nu era. de :acecaşi părere cu el, Haret a urmărit cu stă- 

ruință acţiunea sa de cercetare și pedepsire și în acest: „timp 

a scris lui Sturdza mai multe scrisori. * : 
Mai găsim câteva scrisori din anii 1905—1907 în. cari se 

vede că partidul liberal,. când avea „chestiuni financiare ce. se 

întemeiau pe, calcule matematice, se adresa lui Haret care era 
gata a lucra cu cunoscuta lui seriozitate şi pricepere. | 

Cu tot respectul ce-i arăta lui Sturdza în toate împreju- 
rările, Haret nu se opreşte de a-și .spune şi a-și susținea pă- 

'rerea când este. deosebiţă de a lui, cum se vede într'o  scri- 
soare din Ianuarie 1908 în legătură cu o interpelare a. lui Dis- 
sescu „contra lui Haret, pe care. Sturdza voia s'o înlăture, iar 

el voia s'o desvolte pentru a putea lămuri. în mod netăgăduit 
acţiunea sa în. timpul răscoalelor din 1907.. | | | 

Ultima scrisoare (din Aprilie 1908) este o dovadă a stării - 

de oboseală. în care: se găsea “câteodată din pricina greutăților 

ce întâmpina, în această ultimă perioadă de activitate, politica. 
ministerială (1907—1910). când spune că nu mai.poate lucra 
„fără întrerupere”. şi cere un congediu sau roagă să-i primească. 
demisia. Ceea ce îl.punea în această stare cra chestiunea. mi- 

litărizării şcoalelor făcută. de predecesorul său M. Vlădescu. 

„In adevăr, această măsură, care pornea. dela o idee bună, 

„era greșit înțeleasă şi aplicată, fiindcă: 
„= 1. Nu. se făcuse o ușurare a programelor destul de im- 
-portantă ' pentruca. elevii să se folosească în adevăr de exer- 

iile, fizice ; | - 
2. Se introdusese un învățământ teoretic înilitar chiar 

în” clasele - primare ; 
3. Se dăduse conducerea acestei organizări noi în seama 

unui corp de ofiţeri activi cari nu aveau legăturile trebuincioase 

cu „ministerul Instrucţiei și cu corpul didactic, ba chiar erau 

cu totul: excluşi din organizare . profesorii diferitelor -şcoale. - 

„_.: Din. fericire Haret, a reuşit să convingă pe cei. în drept. 

despre dreptatea vederilor sale și astfel a rămas să continue : 

„activitatea de ministru până la. sfârşitul lui 1910, dar, în 

schimb, a avut alte greutăți mari, între cari lupta pentru schim- 

barea organizării consistoriale -a Bisericii. române, - din care a 

izbucnit nenorocita afacere a episcopului Gherasim dela Roman. 
7



24 Decembre 1856. 

Domnule M inisiru, 

Având dinainte ochilor raportul lui Vizanti 1), am “putut 

vedea. mai “bine argumentele lui ; și mi” s'a părut că în “unele 

E locuri e nevoie de ceva adaose la partea de lucrare pe cate . 

deja o aveam-gata.. . o - A aa 

» „Iacă anume care: A 

In partea deja iniprimată, . pag. 71, cred de nevoie a se 
adăogi partea următoare, peritru a răspunde argumentului "de 

toleranță religioasă, invocat de Vizanti la pâg. 89 din partea IT: 

„In raportul Comitetului Delegaţilor. (partea 1; p. 89), mi- 

noritatea caută a justifica propunerea sa de a se scuti copiii 

de străin: de studiul religiunii, invocând. toleranța religioasă: 

Cum de nu vede însă că, dacă toleranța religioasă ar presu- 
“pune. scutirea copiilor de străin de studiul religiunii, acelaşi 

drept ar “trebui, să-l aibă. cu mai mare cuvânt, copiii de Re 

mâni ?.Căci nu e admisibil că în ţara noastră străinii să .se poată 

“bucura de. un drept pe care. nu l-ar avea Românii. Dacă mino- 

ritatea voiește să fie consecinte, să propună dar ca și copiii de: 

Români să fie scutiţi, când vor voi, de studiul religiunii ; iar. 

dacă nu, să recunoască, împreună cu majoritatea, că redac- 

ţiunea propusă de guvern este bună și dreaptă”. 
- „Adăogirea acestei părţi, dacă - o socotim bună, va nece- 

sita imprimarea de a doua oară a coalâi III, câre este deja: 
trasă. Cheltuiala va fi de vre-o 80.lei. Dacă nu o aprobaţi, 

”- binevoiţi a-mi da o “telegramă, ca să las nicrurile cum sunt; 

iar dacă 'o: aprobaţi, puteţi să nu-mi răspundeţi; Voiu înţelege 
atunci că pot urma, . 

“1 Andrei Vizanti era profesor la facultatea de litere din lași: În acea vreme; 

se ocupa Şi de politică” şi era ales ca deputat liberal. In 1886 Dir. Sturdza, mi- 

nistru de instrucţiune şi culte, prezentase un proicet de lege pentru 'organizarea 

învăţământului. Acest proicet a fost foarte criticat de opoziţia de atunci, dar 

s'au găsit şi membri ai majorităţii liberale. cari nu-l aprobau în unele puncte. . 

In comitetul delegaților „Camerei au fost unii cari şi- au exprimat în 'scris pă- 

rerile lor, şi Vizanti, care fusese. ales raportor, le” arătase cu toate amănuntele. 

Se vede că susținătorii proiectului lui Sturdza tipăreau şi eiun răspuns, şi despre 

acesta'e vorba în scrisoarea de mai sus, în care Haret” propune: adăogirea unui 

pâsagiu, -



Vă înaintez aci şi. caietul IV. din nou, fiindcă i-am adăo- 

git, chiar la pag. 121, o lungă parte ce răspunde la nota, foarte 
puţin esactă, cu care D. Vizanti-vrea să apuce înainte Și să 

-esplice cum îi place desacordul supravenit între D-vostră și 

Comitet. D-vostră veţi vedea dacă € bine cum am făcut cu 

răspunsul; cred însă că un răspuns este indispensabil, ca să .- 
ştie lumea toată: purtarea Îiecăruia. . ie 

Pe aci merg toate în regulă ; nu mi s'ă întâmplat; nici 

un neajuns, de cât-că D-na.S., înlocuitoarea. D-nei Teodora 
Gheorghiu, a avut în clasă un acces de epilepsie. Aştept în- 
toarcerea D-voastre ca. să vedem ce e de făcut. - 

Vă. urez sărbători bune - Și succes în întreprindere. Ară- 

taţi, vă- rog, din parte-mi, respectele mele D-nei Sturdza. 
„AL D-voastre devotat serv | 

” Haret 

: „22 Ianuar 1887 

Domnule Ministru, | A 

Laurian?) mi-a spus astăzi că la Cameră bate vânt rău 
pentru legea lui Assaki 2). Dr. Romniceanu și Comp. se agită cât. 

pot. Cei. cari:nu au curagiul a se pune: pe faţă contra lui As- 
saki; se agaţă de o formă constituţională ::că, adecă, după Con- 

stituţie, Camerele nu au dreptul a numi în funcţii, ci-guvernul. 

EI mi-a zis'să vă previn de aceasta, și dacă găsiți o formulă, . 

care. şi conjure această dificultate, + să i-0 comunicaţi, ca să.o. 

facă să treacă în secţie. - - 

„.. Cu lucrarea mea am puţin spor. Imi lipseşte timpul 4 de 
tot. Dimineaţa „cu clasele, peste zi cu Ministerul, îmi rămâne 

. abia seara câteva ore de lucru. “Ieri nu am mers'la. Minister, 

ca să: lucrez ; însă toţi -cei. cari: aveau trebi, au venit după: 
  

1) E vorba de L imitrie Laurian, profesor şi deputat, directorul. ziarilui 

„România liberă”. . - . 

| 2) Doctorul Gh. Assaki făcuse studiile în Franţa şi fusese numit” acolo 

în corpul universitar. Guvernul socotea că de aceea el nu poate”ii supus unui 

i concurs ca oricare candidat şi prezentă legea pentru numirea - -lui ca profesor 'la 

E Facultatea de medicină din Bucureşti. Unii profesori de aci erau protivnici, și 

d- rul Gr. Romniceanu; care era şi senator, făcea propagandă contrarie; Haret, 

ca secretar general, aflase şi înștiința pe, ministrul său. Legea s a votat, cum 

s'a întâmplat şi, cu D- rul Babeş, Dr. „Toma Ionescu. e - -



Ss 

mine, acasă, și tot nimic nu am făcut. Azi m'am dus la: Mi- 
 nister, cu gând să stau o oră, să termin audiențele şi 'să mă 
întorc să lucrez; însă, apucat acolo, n'am scăpat decât la 5: Ă 

„Oare nu ar fi nici un chip 'să scăpăm -de greutatea aceasta? 
„Laurian zicea că, pentru aceste câteva zile, până voiu termina, 
să se însărcineze el a: primi audienţe în locul meu, rămânând | 
ca lucrările să le fac tot eu. Cum-vi se pare părerea aceasta? - 

"Primii, vă să asigurarea respectului” meu. 

IL I arel. 

! 

30 Ianuar 1887. ” 

- 5 Domnule Ministru, 

Vă trimit ultimul caiet asupra concursului, care m'a re- 
“ținut, mai, mult decât credeam. Am început judecata. Pentru | 
aceasta am mare nevoie, chiar azi, de „cartea d-lui Meitani 
asupra Constituţiei Românilor.; dacă cumva. o aveţi, binevoiţi 
a mi-o împrumuta ; și dacă nu o aveţi toată, m măcar volumul 
în care;se- discută art. 14 din Constituţie 9. - 

Vă mulțumesc pentru numerele din Revue Bieue Şi Rose 2) 
ce -mi-aţi trimis ; însă lipsesc din ele tocmai numerele dela 11 

“ Decembre ” până la 22 Ianuar inclusiv, din Revue Bleue, cari 
"conţin relațiunea vizitei lui Charles Bigot.la' şcolile Americane... 

„. Dacă cumva aţi avea aceste numere, mi-ar servi; dacă nu, le 
_voiu cere dela Bibliotecă. Numerele ce mi-aţi trimis vi le res- 

'1) E vorba de G. Meitani (1810-1909), advocat, care, printre alte lucrări, 
a publicat un studiu despre Constituţia noastră din 1866, în multe volume, pre- 

„_ miate de Academia Română, Art, 14 are următorul text:.,,Nimeni nu poate 
îi sustras contra voinţei sale dela judecătorii ce-i dă legea". Probabil că era 
vorba de. vreun proces al vreunui membru al corpului didactic, despre care nu 
“putem da amănunte. - 

2) Revue Bleue şi Revue Rose erau două reviste foarte: răspândite din Paris. 
Probabil că Hâret se raportă la niște articole din Revue Bleue : unul semnat de 
Charles Bigot sub titlul: ,, L'Enseignement” secondaire; les nouvelies retormes””. 
(Nr. 14 din 2 Octomvric 1886), altele cari vorbesc despre călători 
franceze, din! care făcea parte şi Bigot, în” America pentru a vizita, şcoalele 
(Nr. 24 şi 25 din Decemvrie 1886, Nr. 2 și 4 din Ianuarie 1887). — Charles Bigot . 

. (1840—1893) a fost profesor de literatură Ja şcoala: militară din Saint-Cyr, a 
publicat multe lucrări, din cari una premiată de Academia Franceză, 

A 

a delegaţiei 

N



tuesc acum; căci în ele nu am avut: articole « cari să serve pentru 

“părţile ce mai” rămân de scris. 

Primiţi asigurarea respectului meu. 

Ilarel. * 

4, | 

1 Februar, 1887. 

"Domnule Ministru, a 

Sunt câteva zile de când urmăresc o afacere, care, dacă 

ar. fi adevărat ce se zice, ar avea o mare gravitate. Vitzu 1) 

îmi spusese că o guvernantă dela D-na Manliu 2), abuzând de” 

încrederea. ci, ieșea Dumineca din școală luând -cu dânsa şi 
| pe. unele. 'din fetele cele mai mari, sub pretest ca să le plimbe, 

'şi mergea cu ele la o casă din Calea Griviței Nr. 34, unde se: 

întâlneau cu mai mulţi tineri. de petreceau. Lucrul era foarte 

grav,. însă de așa natură că, în. orice fel aș fi cercat. să cer- 

cetez prin mine însumi, puteam ridica un scandal foarte mare, 

poate fără nici un motiv. De aceea m'am hotărît de am în-- 

știinţat chiar pe D-na Manliu, rugând-o să cerceteze singură 

şi fără sgomot și să mă ţină și pe-mine în curent. I-sa, foarte: 
| speriată, cercetează în adevăr, şi aflase deja oricari lucruri cari 

puteau să ne pună pe cale. Aseară însă, ziarul Națiunea 2), unde 

" “este. redactor Angel Demetriescu, vrăjmaş mare al lui Manliu, 

a publicat o informaţie, după care trei studenţi s'ar fi introdus 
întrun dormitor de la un pensionat şi ar. fi produs un mare 

“scandal. D-na Manliu crede că pe ea o vizează nota aceea, şi 
face toate jurămintele că nu e adevărat. Pentru noi este in- 

diferent dacă lucrul s'a petrecut la ea 'sau aiurea ; e: vorba să 

știm dacă s'a petrecut în adevăr. - a 
După cele câteva fire ce am în mână, lămurirea lucrului 

7 
  

1). Alexandru! Vizu (m. 1902) .era profesor la “Facultatea de ştiinţe. din | 

Bucureşti. Câtva timp a fost inspector general școlar. ! 

2) D-na Elisa Manliu, (născută Săvescu) soţia profesorului I. Maniu, 

„persoană. care făcuse studii pedagogice în Germania, era: directoarea unui pen- 

sionat particular de. fete foarte bine reputat. , a. 

3) „Naţiunea” „din Bucureşti (1882—1891) era 'un ziar liberal, dar făcea : 

uneori opoziţie guvernului lui I. C. Brătianu (reprezentând gruparea din jurul . 

lui Dumitru Brătianu). Anghel Demetriescu, profesor din Bucureşti, era— cum 

se arată — redactor la acel ziar. : - 

.. , -
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atârnă în mare parte de ştiinţele ce. vom avea în privinţa a: 

“două persoane, despre care Poliţia doar ne poate informa cu si- 

guranță. Anume: D-na Werner, care se zice că dă lecţii de 
dantele, 34, calea Griviţa ; și 0 oarecare doamnă, despre care 
nu pot da alte lămuriri decât cele următoare : înaltă, blondă, 
-cam de 40 ani, îmbrăcată în. doliu, zicând că locucşte în 
“calea Griviţa, No. 31 sau 34, că se numesce Feta (poate Veta?), 
şi vorbind numai nemțeşte. Cine sunt aceste două femei? Cu 
ce trăesc? Pe cine primesc? Unde se duc? Ce fel de viaţă duc? 

"Ar. fi foarte urgent să avem cât mai multe. lămuriri şi 
cât de iute. Ca să vedeţi: că suntem interesaţi chiar prin una 
din şcolile noastre, vă spun: că D-na-“Werner, care. se pare că 
este. “principalul factor în această: atacere, merge şi la Azil unde 
dă lecţii de dantele. .:. - . 

Sper dar că veţi binevoi a seric D-lui Moruzi :) e ca. să pună 
în campanie pe cel mai ager și mai discret agent al său, şi să: 
ne spună ce va afla. De ar putea chiar până mâni.: 

Dacă doriţi a afla lucrurile mai! in. detaliu, “binevaiţi a 
mă preveni, :ca să vi le spun. i - 

Cu lucrul am mers ieri mai puţin bine. Cu toate acestea, 
tot sper să termin azi cu judecata, numai dacă nu-mi. va fi 

iar rău... -: m 

Primiţi: asigurarea respectului meu: 
N 

-H arel 

5 

Eauz- Bonnes za. Iuliu 1857. 

- Domnule Mi inistru, 

După dorinţa ce aţi: avut bunăvoința a-mi arăta la ple- 
care, mă grăbesc. a vă adresa “aceste: câteva rânduri, pe de. 
o parte pentru a vă arăta din nou recunoştinţa mea pen- 
trucă mi-aţi dat putinţa a mă căuta, iar pe. de alta” pentru, a 

-vă vorbi, puţin de mine. 
Am plecat din București Duminecă « seara, la. 5. Tuilie; însă 

din cauză că nu era corespondență directă între trenuri, :am 
„fost, silit să „dorm o noapte în Viena, ! una în “Geneva Si -una în 

  

1) Colonelul Dim, “Moruzi era prefectul de zoliție al C apitalei.
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Pau, aşa că am ajuns aci 1) tocmai Sâmbătă “dimineaţă. Am în- 

ceput cura chiar de a doua zi, așa că-la 1 August o voiu ter- 

“mina şi prin urmare la 7 voiu fi în Bucureşti. 

Am primit aseară o scrisoare. dela D. Paladi?), care mi-a 

făcut multă plăcere. Imi arăta rezultatul licitaţiei dela 6 Iuliu. 

Ve spun drept că cu toată încrederea ce am în Duca?), aşteptam 

cu nerăbdare această încercare, ca să văd dacă preţurile lui 

ne pot servi ca bază certă pentru. viitor. Acum din: partea a- 

ceasta suntem siguri, lucru de care sunt foarte mulțămit. , 

Ar fi foarte de dorit ca să se. confirme licitaţia asupra 

lui Dobre 4); e un om serios, şi reducerea de 7,80 S ce a oferit - 

e destul de considerabilă pentru ca să nu credem ' că la o altă . 

licitaţie vom avea mai mult; Duca nu compta de cât pe 5 %. 

Paladi îmi spune că Societatea. de Construcţie 5) a venit 

“să liciteze prea târziu, și chiar atunci fără garanţie. Dacă cumva 

Șocietatea va pretinde să-i serve: de garanţie suma de 34.000 

lei ce are să mai iee.pentru catedrala din Constanţa, veţi şti - 

că acea sumă este deja -oprită. în mânele noastre de Ministerul 

„de Lucrări Publice, pentru o altă garanţie depusă de Societate, 

şi prin urmare nu mai poate servi încă! odată. | 

M'am mirat că la Tecuci, unde preţurile fusese puse foarte 

bine, nu a fost un 'scăzământ mai. mare.. “Considerând însă că 

“acolo e. anevoie “de găsit antreprenori, şi că prin o nouă lici- 

taţie s'ar perde de tot campania aceasta, cred că nu ar fi rău 

să se aprobe și. aceea. . | - 
.. 

  

1). Eaux-Bonnes,- staţiune balneară în Franţa, căutată „mai ales pentru 

poalele căilor respiratorii și pentru reumatisme.. 

2) Cred că e vorba de Vasile Paladi, care a fost mai “târziu “administratorul 

. Casei şcoalelor, după înfiinţarea acestei instituţiuni. Nu pot preciza ce anume în- , 

“sărcinare avea- atunci. .- 

3) G. Duca, inginer şi profesor. la şcoala de Poduri și Şosele din Bucureşti, 

fost mai apoi director . general al Căilor ferate, “era chemat. de Ministerul de 

Instrucție când avea chestiuni importante de inginerie sau arhitectură. In acea 

“epocă, Ministerul începuse a face construcţiuni de localuri şcolare în "diferite 

- oraşe. şi, fireşte, planurile, devizele, ete. erau lucrate sub supravegherea directă 

_-a lui Duca, după dispoziţiile luate pe baza legii pentru clădirile şcolare din 1886. 

4) Despre antreprenorul Dobre am auzit A xorbindu- “se, dar n'am nicio dată 

precisă. E 
o 

5) Societatea de Construcţii cra o “societate întemeiată în București care 

“lua în întreprindere clădirea de case de tot feul. După câţieva ani de serioasă . 

activitate, a încetat de a mai lucra. . e . 

pe



A 

+ 

D-voastră, care sunteți. 1 în: "mijlocul afacerii, ' veţi judeca 
însă mai bine decât mine ce este de făcut. 

Viaţa. mea aci se reduce la puțin lucru, îmi fac cura; şi 

restul timpului mi-e urât. Români nu sunt alţii ' decât: Proto- 
popescu, prefectul de Ialomiţa. cu Doamna. De lucru încă: nu 
m'am apucat. Cred'.să încep astăzi. 

= Când am plecat, lăsasem la scris. proedtul de Regulament 

"pentru clădiri școlare 1), împreună cu programele 2; nu ştiu 
dacă vi s'a presintat. Asemenea era în cauză regulamentul de -- 
promoțiune pentru școlile rurale 3. - 

Paladi îmi' scrie: că e vorba să: vi se dee şi interimatul 
“Ministerului 'de Finance. Daţi-mi voie, cu tot respectul ce: vă 
port, să intervin şi eu cu un 'consiliu.. In ultimele timpuri vă 
plângeați mereu de osteneala ce v'a adus excesul de lucru; este 
oare prudent ca: mai ales pe căldurile acestea să luaţi asupră-vă 

"singur sarcina a trei Ministere? Socotesc că e'chiar în interesul 
marii cauze să-vă menajâţi puterile pentru la iarnă, 

"Arătaţi, vă rog, salutările - mele respectuoase „Doamnei 

Sturdza și primiţi asigurârea respectului meu. 
- ai Harel 

- 6. 

Eauz- Bonnes: z6/es Iuliu 1887. 

Domnule m iriistru, 

De demult încă era vorba să prescriem oarecari regule. 
„pentru înscrierea şcolarilor la începutul anului; însă ne-a tot. 

luat alte nevoi, şi. acesta a rămas. Acum am pus pe- hârtie 
câteva instrucţii în: această privinţă,. pe. cari -vi le trămit,. Ve- 
deţi-le, vă rog, şi dacă e credeţi i bune, binevoiţi a da ordin să'se 

„* 1) Regulamentul pentru clădiri, « care avea să lămurească legea din 18 Apri- 
lie 1886. Chestiunea a dat naştere multor polemici. De diferite ziare, măsurile luate 
de Minister, au fost criticate violent, Atunci Haret a publicat în ziarul : „Voința - 

Naţională” sub semnătura Spectator o seric! de articole intitulate : „3 mai mare . 
decât 6". (Vezi vol. VII din" Colecţiunea 'Operelor lui Spiru Haret pag. 1 şi urm.). 

2) E vorba, probabil, de. "programele pentru' cursul primar, - e | 

..3) Regulamentul pentru premoţiunea şcolarilor din şcoalele primare ru-: 

rale a fost 'pus în aplicare în. anul şcolar 1887—88. (Monitorul Oficial Nr. 85 . 

din 18 Iulie: 1887. Coleeţiunea de legi a Ministerului Instrucțiunii vol. 1864-1901 

Pg. 127); - 
ro
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expedieze de urgenţă, pentru ca până la 1 August să fie deja 

cunoscute; aceasta, din cauză că la 6 August încep deja în- 

scrierile în şcolile primare. a 
» * 

"-"Cr&d necesar să vă atrag atenţia asupra însemnătăţii mă- - 

surilor. ce propun, cari la prima vedere se par foarte simple: : 

Trebue să știți că, printr'însele, se pune un frâu “năpădirii șco- - 

lilor din Moldova de către Evrei, cari: pândesc totdeauna timpul 

de înscriere cu mai mare grijă: de cât Românii, așa că aceștia 

se găsesc eliminaţi din propriile lor' școli. Să nu cumia să se 

strige iar la persecuție religioasă. i | | i 

De. altă parte, mărginirea numărului înscrierilor. după 

locul de care se dispune, e o măsură imperios dictată 'de igiena 

cea - mai elementară; însă poate prin aceasta să se nemulţă-. 

mească părinţii ai căror copii nu .vor avea loc. D-Voastră cum- 

păniţi toate acestea, şi decideţi cum credeți mai bine. Cifrele 

ce am pus la $ 2 nu sunt cele reclamate de medici, ci un mi- 

nimum pe care suntem siliți să-l. admitem, din lipsa de mij- 

„loace de-a face mai bine). aa 

Dacă. lucrările .pentru decorațiunile dela -Paris nu - sunt 

încă terminate, mă grăbesc a.vă pune în vedere un lucru care-mi 

pare : rău că mi-a scăpat” deunăzi, D.. Philippon este simplu 

Cavaler al Legiunii de Onoare, iar D. Salicis e Comandor. Nu 

cumva această . împrejurare să vă inducă a propune pentru 

D. Salicis o decorație mai înaltă decât pentru D. Philippon. . 

Aceasta ar putea produce un rău efect, căci, . în învățământ, 

rangul D-lui Philippon e cu mult superior celui al D-lui Sa- 

licis, precum şi” serviciile ce ne-a făcut. D. Salicis a căpătat - 

gradul de Comandor ca ofiţer de marină, iar nu în. învățământ. 

Zilele acestea am avut o adevărată obsesiune din cauza 

Azilului. Nu ştiu cum mi-a venit în minte toate afâcerile de 

âcolo, şi din toate circumstanţele, am căpătat convingerea că - 

“ Regina trebue să. fie foarte supărată pe mine. Aceasta mă în- 

“4 tristează foarte. Eu nu am deprinderile Curţilor şi nu mi se poate 

„zice că sunt lingușitor; dar pot afirma că şi ideile mele şi sen- 

„timentele mele' și simţul de datorie, mau făcut totdeauna să | 

caut a lucra cum. e mai bine și mai! plăcut Reginei. Ar fi trist - 

LE 

“ 1) Probabil este vorba de deciziunea 'pentru punerea în aplicare a noilor : 

„.. matricole școlare publicată în Monitorul Oficial Nr. 141 din 29 Septembrie 1887, | 

„Vezi şi colecţia legilor instrucţiunii vol, 1 1864—1901 ps. 1375, - 

 



dacă un om în situaţia mea ar. putea fi încgrit în ochii săi 
prin intrigile unor subalterni neastâmpăraţi. Iertaţi-mi această 

coniidență, dar ce să fac? Lupta pe: față nu mă sperie, nici 

"nu mă supără? dar “săpăturile pe. dedesupt nu le pot suferi. 

Când mă voiu întoarce, vă voiu 'ruga din toată inima să mă 

| luminați în astă privință, ca să ştiu la nevoie să mă justific D, 

' Când am plecat, am lăsat 'o notă lui Dudescu ca să vă 
dee! lămuririle necesare în privinţa D-nei' Teodoru, Directoarea 

dela Podul-Lung din Iassy, care a plecat fără concediu la Paris. 

„Nu Ştiu dacă vi le-a: dat. E 
Eu, cu tratamentul merg bine; însă “abia au' trecut cinci 

zile, și mai sunt 16: 0 eternitate, Mi-e deja urît grozav. 

„Primiţi, "vă rog „ salutările mele respectuoase. E 
- „> Haret 

78 Noembre 1887. 
Domnule Ministru, ea 

Vă trimit un decret pentru subrevizorii din Itov, două 

coli nou eșite din” desbaterile Consiliului General; și-o scrisoare 
a lui Teodorescu, pe care nu o înţeleg bine, pentru că nu am 

„citit Lupta la care se referă. Christescu a fost aseară la .Mi- 
„- mister, rugându-se foarte să i se iee. direcţia. Abia se putea ţine 

pe picioare. 
Al D-voastră, devotat ăi 

Harel. 

! . „91 1 Noembre.1887 
Domnule M inisiru, | N 

Am primit chiar acum dela Consiliul de Miniștri alătu- 
„rata interpelare a D-lui Costescu- Comăneanu 2, Binevoiţi: a.0 
rezolva cum. credeţi. : 

1) Nu pot preciza anume despre ce poate să fie vorba.- Am! aflat că în 
acea vreme au fost oarecari turburări printre elevele „Azilului Elena-Doamna” . 

şi ancheta ar îi dovedit că şi vreo profesoară cra vinovată. "Atunci Haret a: 
dispus'a se lua măsuri severe şi faţă de eleve și faţă de profesoare. N am putut 

! controla însă dacă s'au petrecut faptele chiar în luna sau lunile „când s'a scris . 
această scrisoare. 

2) Costescu- -Comăneanu, om politic, membru al. partidului liberal, a i fost 

_“ ales de multe ori în Parlament. -



* 

Acum vre-o trei dile, DI. Pacu DD a fost la Minister și a 

cerut să i se- comunice dosarul cu mutarea sa. Natural, i l-am 

refuzat. D: Cesărescu îmi! spune însă acum: că, ieri, pe când 

mă aflam la: Cameră, D. Hasdeu 2) i-a cerut acel dosar şi l-a 

dat D-lui Pacu, care a citit în el și și-a luat toate notițele 'ce 

i-a trebuit. Luaţi-vă dar bine măsurile, căci. 'ințerpelatea“ se 

face cu toate armele. Nu scăpaţi .mai ales din “vedere împre-: 

jurarea că nu s'a cerut avizul Consiliului asupra acestei mutări 

printr'o adresă formală. De sigur, ei vor apăsa asupra acestui 

punct. | E 

vă. trimit și alăturatul aviz asupra epocei examenului 

de iarnă la Azil, care are nevoie de o soluţie grabnică. Intr” însul 

am pus.şi proectul de împărţire a examenului pe dile aşa cum 

l-a făcut deja Azilul, dacă. se va aproba, trecerea examenului 

In Januar. 

” “Primiţi asigurarea. respectului meu. -- 

a Hard, 

21 Noembre- 1887. 

Domnule u inistru, 

Adiineauri din eroare nu v'am. trămis interpelarea. lui Co-. | 

: stescu- Comăneanu, pe care vo trămit acum. 

Vă trămit şi “telegrama lui Paicu 3) dela Iaşi, care are! 

nevoie de o soluţie grabnică, şi nu poate trece „prin Consiliu, 

__precum:și pe cea a: lui. Rizu. Acest din urmă “între altele, cere 

vre-o 400 Iei, pentru căutarea bolnavilor d dela liceu, pe. cari nu - 

ştiu de unde să- i luăm... 

  

  

7 

1 Moise Pacu, protesor de religie la liceul din Galaţi, membru a parz 

” tidului conservator, a fost de mai “multe ori ales în Parlament. In acei moment 

era deputat., a | , . 

2) B.P. Hasdeu, marele istoric şi “filolog, era în acel timp membriă în 

Consiliul “permanent de instrucţie, 
, 

3) Paicu. era directorul gimnaziului Ştefan cel Mare din Iaşi. 

,
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„_Nă trămit însă o coală din desbaterile dela Consiliul Ge- 
neral, tocmai pe cea cu cearta cea. mare '). . 

Dintre lucrările ce aţi cerut ieri, vă. trimit dosarul lui 

Pacu, pe cel cu ghetele dela Azil, pe cel cu cele două numiri, 
cari cred că vor fi ale D-rilor Rădulescu și Pașcanu, . pentru 

cari există, decret Regal. Mai este dosarul. lui Istrati, pe cari îl 

veţi primi după amiazi, pentrucă registratorul dela Compta- 

“bilitate lipseşte de aci 2).: 
7 Nă mai trămit, dosarele Azilului, cari cuprind regularea 
personalului didactice şi administrativ de_ acolo (printre cari, 

D-rele Costin şi Jantet), precum și notele: ce avem până acum 

asupra' celor .10 eleve dela Agapia. Pentru nota ce lipseşte a- 

supra lor, trămit azi pe D. Cesărescu la. Azil, ca să o comple- 

teze. 

Dintre profesorii dsla Slatina, 'cel care vă “face traducţii 

se numește 1. Paul; însă el e profesor de limba română, și nu 
ar putea fi înlocuit-cu Costescu, 'dela Şcoala Normală de In- 
stitutori, care a învăţat ştiinţele. Caut să văd dacă nu se poate 

numi Revizor la Dâmboviţa-Muscel Iuliu Moisil, “care € pro- 

fesor tot la Slatina, de ştiinţe fizico- naturale 3), 

. Primiţi asigurarea „respectului meu, 

IIarel. 

1) Pe vremea accea funcţiona în Ministerul Cultelor şi Instrucțiunii un 

Consiliu general al Instrucțiunii, compus din membri aleși de colegii lor. Peel 

trebuia să-l consulte Ministrul în anume chestiuni. Desbaterile lor se publicau 

: într'o broșură suplemeni la Monitorul Ofitial. In adevăr, căutând pe cea din 1887, 

am văzut că în şedinţele dela 9, 10 şi 12 Septemvrie acel an au fost discuţiuni 

violente între membri. Haret urmărea publicaţiunca aceasta şi astfel se explică 
- cele spuse aici, 

2) Am căutat să precizez cine erau aceşti doctori, dar n'am , găsit anuar 

„pe acel an (1887).-Ştim numai că d-rul Istrâti fusese numit profesor de chimic 

:a facultatea de Ştiinţe din Bucureşti în 1885_și acum s'a făcut 0 schimbare de 

catedră, : Da | _ , 

3) Dintre profesorii numiţi aici pot da intormaţiuni sigure numai despre 

Costescu şi Moisil “Teodor Costescu veste profesorul de mai târziu din Turnu 
Severin, cunoscut prin activitatea sa şcolară şi extraşcolară, fost membru de 

onoare al Academiei Române, mort în” anul“ 1939. 

Târgu- Jiu și s'a: distins prin activitate, ă 

Iuliu Moisil era în adevăr 
atunci profesor de Ştinţele' fizico-naturăle la Slatina, iar mai târziu a fost la
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Ş 
o 

«: 

| „Martie, . Pa 

10.. 5 

| 25 Noembre 1887" 

| Domnule Ministru, 

Vă trămit, tablourile dela Azil, pe cari le-am primit aseară 

târziu. Poate Dudescu vă va aduce azi şi el unul, făcut de 

el; cauza este că, neștiind dacă acestea dela Azil vor veni la 

” timp, îl pusesem şi pe el să facă o mică statistică. Va: trebui însă 

să preferiţi pe cele dela Azil, - căci Dudescu nu dispune decât NE 

de niște acte necomplete. 

Vă alătur o cerere de concediu: pentru două zile, fiind 

chemat la Buzău. de niște însemnate afaceri de familie. -De 

voiu putea, mă voiu întoarce Joi „dimineaţa, - aşa că nu voiu 

uza decât de o zi; însă pentru siguranţă, cer două. 

- Al D-voastră devotat Ma 
Tarel. 

s. “Vă trămit scrisoarea lui F., “Xenopol 1) cu privire 

“la cărămidă, pe care o primesc chiar acum. Veţi vedea. singur P 

dacă se poate aproba preţul ce oferă. | 

„Dacă cumva vă sunt necesar azi, binevoiţi : a mă preveni, 

și voiu veni. Vă rog numai ca deseară să nu mă chemaţi, căci 

am locuri reţinute. la | teatru. ae 
Da „e Mareb 

De ă . | -*- 22 Februar 1888 

* Domnule Ministru, a Și SI o 

fără să bag de seamă, v 'am dat din nou titlul care w 'a 

„adus deja atâtea amărăciuni 2). Pentru mine însă sunteţi încă 

„Ministrul unic care și-a dat seama de imensa gravitate a pro- 
7 

  

  

1) Filip Xenopâl (m. 1895) era un arhitect cunoscut, care lucra (planur | 

și realizări) pentru diferitele construcţiuni ce , făcea în acel. timp Ministerul de- - 

Instrucție. 

ă 2) Sturdza a "demisionat din situaţia” ae ministru la 1 Martie 1888, când 

a fost numit în locul lui Const. Nacu, iar la 2:1+ Martie a demisionat şi.el îm- 

preună cu tot guvernul. Ca.să înţelegem cele ce spune aici Haret, trebue să 

„zicem că Sturdza îşi înaintase demisia mai înainte şi ea.a fost primită la 1: 

N 
Di , - , - Ş .. | 2 

Că | E 
ED Da Pa D= - focar paz sait RZA RZA
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pblemei învățământului, şi “de aceca multă vreme nu mă voiu 

putea . deprinde a vă numi altfel. 
Permiteţi-mi să vă rog a-mi da -0 mică lămurire. Prin 

demisionarea D-voastră, mie: mi se pare 'că şi: eu am perdut 

drepturile ce-mi conferiserăţi, adecă de a semna mandate, de 

oarece eu semnam ca mandatar al D-voastre. 'Trebue oare să 

opresc toate mandatele, „până . la venirea noului, „titular, sau 

nu? 1) 

Vă alătur. copia ce: mi-aţi cerut ieri. .: 
Primiţi asigurarea respectului meu... .: Pa 
i, E ie „a “Haret, 

| „._ Bucureşii 4/16 Iunie 1889, 
Mult stimalie, Domnule Sturdza, 

Nu aveam cunoştinţă de intenţia D-voastre de a pleca 
în străinătate, pentrucă. alt-fel aș fi căutat: se vă văd negreșit 

înainte: de plecare. Nu am aflat decât" chiar J oi seara, la Club. 

Voiam, mai. întâi, să-mi spuneţi. ce să fac cu calculele. 

pentru Credit 2), cari peste puţine. zile. vor fi. gata. Trebue să 

le las la, D. Rosetti, sau la alt cineva? ” 

„Pe urmă, doream să vă rog să-mi daţi ceva consilii, și 

„dacă: se va putea, şi ajutorul D-voastre în următoarea chestiune : 

o cumnată a mea, D-na Iorgulescu; are doi băeţi,. unul de 13 
“ani-și altul de 8, pe cari dorește să-i ducă la studii în Germania, 
lucru la care am îndemnat-o şi o indemn din toate puterile. S'a 

„convins pe. deplin că ar face bine cu asta, şi totdeodată că se 
„cuvine să-i ducă în vreun oraș mic, iar nu la Berlin sau aiurea. 
Sunt însă încurcat, pentrucă nu ştiu dacă pentru cel mic se 

va găsi internat în care să-l poată pune; „pe cel.mare, socotesc 
să-l pună. în pensiune la vreun profesor de „gimnasiu, după cun 
ştiu că € obiceiul în Germania. . 

  

1 Pe vremea aceea, secretarul general semna toate mandatele pentru 
plata salariilor, dispoziţie pe care am apucat-o şi cu în 1901, când am “ocupat | 
acest post, Mai târziu s'a stabilit ca directorii să facă acest lucru. 

2) Haret, în vremea gând nu era în „administraţia șeoalelor, Iuera În 
timpul liber ca inginer hotarnie: In această calitate tăcea „cercetări și rapoarte 
către Creditul funciar rural. „Mai făcea uncori şi: calcule pentru stabilirea ma- 

tematică a anuităţilor ce aveau să plătească cei ce se împrumutau la Credit. 

De așa ceva este vorba aici.
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“Rugămintea ce vă fac este aceasta : să-mi Spuneţi :dacă 

se poate să se găsească la. lena, la W eimar, sau în' vreun altul . 

din orașele cele mici din ducatele Saxone pe cari le cunoaşteţi, | 

vreun institut pentru băeţi mici, situat în-același:oraș cu un 

vimnaziu în care să poată urma şi cel-mare? Bine înţeles, cum- 

nată-mea ar: preferi ca' ambii copii să fie la un loc. Mai ales ar. 

dori să găsească pe, cinevă care:să le dea la amândoi pensiunea, 

și dela care să urmeze fiecare la școala: lui. 

“Sper. că veţi: binevoi a-mi da ajutorul D-voastre, arătân- 

du-mi ceva nume de oameni serioşi, cărora să se poată cineva 

adresa cu toată încrederea. i 

Răspunsul, binevoiţi a mi-l adresa: în strada Verde 1 bis.! 

Eu cred să plec din Bucureşti la 29 lunie, ca să merg să: 

mă caut: de gât la Eaux-Bonnes,. De acolo, cred să dau şi pe 

la Paris. . . ; . 

“Vă urez petrecere bună Şi. însănătoşire repede ş și i deplină. 

Primiţi asigurarea respectului, „stimei “şi iubirei “ce -vă 

păstrez: ; . « 

aa | a Harel. 

„Bucuresci 4/16 Iunie 1989. 

8 

3 p- 

“Aull stimale, Doninule Sturdza, i 

Am primit răspunsul D-voastră cu recunoștință, pentrucă 

în mijlocul afacerilor D-voastră, aţi. găsit timp. să vă. ocupați - 

așa de curând şi de mine. Vă mulțămesc prea mult pentru de- 

taliile ce-mi daţi, cu privire:la copiii cumnatei mele. Am fost: 

mai ales.încântat că am : întrevăzut posibilitatea “ ca cel mai 

mare 'din ei să fie. primit de Schrader," despre care nu ştiu pen- 

truce credeam. că nu mai ia băieţi în pensiune. Dacă aţi putea 

să-mi înlesniţi apropierea de dânsul, vam purta. mare recu- 

noștință, atât cumnată-mea cât şi eu. ni , 

Cumnată-mea vrea să meargă .în “Germania . vara asta, 

pelă” Septembrie. Cred .că D-voastră. veţi fi întors .până atunci -. 

în. Bucureşti, și voiu putea dar. să vă cer atunci un Mic cu- 

„vânt de introducere pentru dânsa. In orice caz, dacă aţi dori .: 

a-mi scrie mai nainte, eu până la 28 Iuniu st.'v. mă aflu încă 

Bucureşti, '13/25 Iunie 1889 

4
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în Bucureşti ; iar după acea zi, îmi puteţi: adresa. scrisorile Ja 

D-na Caterina Popescu, in Buzeu, 2 strada Mihai Bravul, pentru 

mine 1). - 

Lucrarea pentru - Credit am: dat-o ieri D- lui Stoicescu :. 

. după cum mi-aţi. zis ; ; însă n'am luat nici un acompt. Vă asigur 

că nu mă așteptam de loc că are să mi se plătească această 

| lucrare ; cu doream să o fac pentru I-voastră, dar, cum nu 

“sunt bogat anul acesta. și în .urma asigurării D-voastre, voiu 

primi ceea ce veţi crede că mi se poate: da, pentrucă eu să vă 

spun drept nici nu știu ce să cer. In ori-ce caz, va rămânea a- 

-. ceasta după. întoarcerea noastră. Pentru acum, mi-am regulat 

deja mijloacele de. călătorie, și ştiu că la toamnă voiu avea 

nevoie: simțită de bani. | - 

Nevaşta mea .vă dorește, împreună cu mine, succes la 
- cură -și însănătoşire deplină. - a : - Si 

Primiţi asigurarea distinsei mele stime: şi. a sentipentelor 
mele de iubire. . 

II arel 

7 bis strada Verde București 1325: Iuniu 1889.» 

14. | 

-1 dis, strada Verde Bucureşti,. 28 Iuniu 9 Iulie 1859 

Mult stimate Domnule “Sturdza, 

lertaţi, vă rog, inoportunitatea “mea ; cumnata | mea mă 

roagă foarte mult ca să vă rog şi eu a-i înlesni, dacă se poate, 
aşezarea fiului său celui mai mare: la profesorul Schrader. Ea 
sar prezinta de-a-dreptul'; însă, precum am înţeles, ; d. Schrader 
nu primeşte decât prea puţini copii şi de aceea. cumnata mea, 
prezintându-se cu - “totul necunoscută, ar “putea să fie 'refuzată. 

Dacă “temerea- aceasta este nefundată, ea va merge singură; 

" dar.dacă nu, aţi avea oare bunătatea a-i procura -un mic cu- 

vânt de introducere, 'sau o înştiinţare prealabilă către D. Schra- 
der? I-aţi face un mare bine, pentru care v” am îi amândoi foarte 

recunoscători. - 

Nepotul meu se, “numeşte AL N. “Torgulescu; are 13 ani 
și a făcut două clase de gimnaziu la Buzeu, Ştie binişor limba 
  

1 a r i ) Doamna de care se vorbeşte aci era mama. d-nei Haret.- 
2) Petre Stoicescu cra subdirectorul Creditului, iar director era Dim. A. 

- Sturdza.



franceză, înţelege şi vorbește ceva pe cea germană. Condiţiile: 

„de preţ ce: mi-aţi făcut cunoscut. prin scrisoarea D-voastre tre--. 

„cută, le acceptă cumnată-mea . precum și ori-care altele: - - 
“Eu pl&c mâni' din Bucureşti, însă am luat măsuri pentru 

ca răspunsul D-voastre, dacă ! ne veţi onora. cu dânsul, să-l pri 

Inesc îndată. 
“Nu ştiu dacă D-voastră pe acolo suteriţi de călduri pe 

aci, nu mai e de trăit. Din cauza asta, toate stagnează, Și ale- 
„girele parţiale ce se apropie nu: produc mai nici un efect. . - 

Urându-vă: petrecere “bună și deplină sănătate, vă rog 

să” primiți asigurarea „respectului și . iubirei ce vă conserv, 

a Na a E o Harel. 

15. 

ae - Bucureşti, 28 Februar 1894 

- - | | Mult stimale Domnule Siurdza. DV 

Văzând că sesiunea generală se apropie, am socotit îm- 

preună cu D. „Poni 2) că trebue să vă facem să aveţi cunoștință 

mai din vreme de ceea ce am înjghebat noi, pentru întrebuin- 

“ţarea fondului Adamachi. De aceea vă trimit alăturata schiţă - 
ca să vă puteţi formula din vreme obiecţiunile ce aţi avea: ude | 

făcut, la întrunirea ce vom âvea câte. trei. 
"Primii, vă rog, espresia. sentimentelor mele "celor. mai 

distinse. | | 2 

- Ă Hara. 

Bo | 

| 20 Seplembre 1895 

Stimate Domnule. Sturdza, ă Da 

Trămit D-lui Griinwald adresa D-lui Tănăsescu. Trebue 

însă să vă spun că pe D. Tănăsescu l-am văzut prezintându-se. 

deunăzi la un concurs publicat de Ministerul Domeniilor, pentru 

două burse, la școlile de mine din Freyberg și din Leoben, și a. 

  

  

1) Dim. Sturdza era în acel timp secretar general al Academiei Române. 

2). Haret era, din 1892, membru activ al acestei instituţiuni. Asemenea 

“și P, Poni. Ei formau . comisiunea care administra fondul lăsat de. Adamachi. 
4



L
N
 

i (guvernul dela “31 Martie 1897). 

o Ă 
2 

Şi reușit, la acel concurs. Intrebându-l cum se “face. că se pre- 

"zintă acolo, mi-a spus.că, pe cât i se pare,: afacerea sa cu ANa- 

[ionala a rămas jos, pentrucă de vre-o două luni nu i se. mai 

vorbise nimic de ea; şi ca să nu piardă și astălaltă . ocazie, 

așteptând pe cea dintâi, se .prezintase. şi la Domenii. 

" Socotesc că e bine ca- să fie. chemat la Naţionala pentru - 
a vă. înţelege definitiv cu dânsul. | 

„Primiţi vă rog, asigurarea . devotamentului meu 

| n  Haral, 

20 Septeribre 1895 

17 

Pa - Bucureşti, 15 Januari 1899 

Respectabile Domnule Sturdza 3, 

„eri, la ieşirea dela Nifon, AM. Ss. "Regele mi-a zis să-i re- 

comand spre decorare pe Epitropi ă pe ceilalţi din 1 personal DX 

Vă propun pe acești opt: a pu 

„ Rosescu- loan, pentru cavaler. al. Stelei (nu: are nimic); 

„Enescu Const. G., pentru .cavaler: al Coroanei : (d). 

„_Săvuicu Gh., pentru cavaler al.Coroanei. (id). 
Nicoreanu Si. N., preot, director al. Seminarului, pentru 

Cavaler al Coroanei. (nu are nimic). 
Nicolescu' Barbu, preot, profesor, pentru ofiţăr. Cor. (este 

cavaler dela 1883).. - 

| Georgian Const. profesor, pentru Of. Cor. (cavaler dela 
1883). 

Iahculescu AM. “profesor, pentru Cav. Cor. 

Maior G. profesor, pentru Cav. Cor. 3). 
. Primiţi asigurarea respectului. meu: a 

- m Iarel. 

e Î) Im: acel timp Sturdza era ministru ac externe şi preşedinte al Consiliului 

2) fusese o serbare a Seminariului „Siton Mitropolit”, la care "asistase 

și Regele. 

3) “Persoanele despre cari e vorba aci erau: primii trei, epitropii funda- 

-ţiunii şi av czu privigherea superioară și peste Seminariu (Rosescu, Enescu și Să- 
| Yuien) ; ceilalţi erau : unul director, iar ceilalţi profesori.



a Ea “ Bucureii, 2 2 Martie 1901 

i Respeclabile Domniale Sturdza, i 

 Alaltaseară, la d. Stoicescu D,. când s'a vorbit: despre can- 

didaturile din București, sa admis că eu mă voiu. prezinta lă 

Buzeu, şi că prin urmare 'menţinerea mea pe listă la Bucureşti 

“este inutilă. Eu am sptis atunci că nu e așa, și că prefer să ră- 

mân aci. Acum vă rog din nou să binevoiţi a face: să fiu men- 

ţinut la Bucureşti, sau chiar Şi aiurea ; nu însă la Buzeu, 

“pentru că acolo lucrurile iau o așa turnură, încât mi-este im-: 

posibil să-mi propun! candidatura acolo;. Repet însă: că, dacă 

sunt dificultăți la București, mi-este indiferent de a fi'ori- -unde. 

aiurea, afară de Buzeu OR e - 

| Primiţi, vă. rog, asigurarea respectului meu. . 
a Haret. 

19. - 
Bucureşti, 20 Ianuarie 1902 

“Respeciabile Domnule Sturdza, i a : 

Am intrebat alaltăieri. pe. M. S. "Regele dacă ar r consimți 

a se acorda d-lui Luigi. Cazzavillan, fundatorul Universului,. 

Coroana” României în “gradul de cavaler. Cred că o merită în 

deajuns şi ca fundator al Universului şi prin sentimentele sale 

- filoromâne. 'Dar vă mărturisesc că mai sper prin- această de- . 

'corare să, am concursul lui în organizarea unui vast colportagiu 

pela sate al publicaţiilor Ministerului şi ale. societăţii Steaua %. 

* . 

-1) Const. Stoicescu era ministru de agricultură ȘI domenii şi: avea..un rol | 

"de frunte în organizarea partidului liberal. ÎN . 

2) La 13 Februarie 1901 se retrage ministerul prezidat de Petre Carp şi 

la 14 a fost chemat: Dim. Sturdza să formeze gâvernul. Disolvându-se Corpurile 

legiuitoare, alegerile noi s'au fixat pentru primele zile-ale lui Martie. Haret, ca 

“ministru; trebuia să candideze şi el. Probabil că la Buzău erau neînţelegeri între 

membrii partidului din jude, şi, el fugea totdeauna de micile. lupte, dar foarte 

":  meplăeute, în -domeniul. electoral.: 

3) Haret înființase în Noemvrie 1900 Societatea „Steaua” , care avea de 

scop a tipări broşuri instructive şi educative cu preţuri foarte mici ca să se.. 

poată răspândi cât de mult. Dev enind ministru, a căutat să ajute acţiunea a- 

cestei societăţi, şi se > ştie că, greutatea cea mai mare era desfacerea în sate. 

+
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M: S. Regele a consimţit. Rămâne numai 
_Dy. nu găsiţi vreun inconvenient'la aceasta D. a 
„Dacă nu aţi găsi, vă rog să binevoiţi a. da “ordinele ne- 
cesare, | = i | | 
„Aș îi dorit să vă'spun, și despre aceasta, și despre mai 

multe alte lucruri. Dar răceala mea este foarte: îndărătnică, 
căci resistă la tot-ce fac ca să scap de ea. Mai stau în casă 

azi, poate și mâni, și aşa sper să mă îndrept. Atunci vă voiu, 
ruga să-mi acordaţi măcar vre-o jumătate de oră, pentru a. 

„»mai.regula câteva lucruri, pentru. cari am trebuinţă de sfatul 
- sau de aprobarea Dv. | ăi - | 

i Primiţi vă,. rog, asigurarea respectului meu ” 
a a i Haret. 

să vedem dacă 

20. Dai 
Bucureşti, 23: Iuniu 1902 * 

„ Respeclabile Domnule Sturdza, | 
Au primit cu deosebită mulțămire știrea ce mi-ați dat că Karlsbadul vă face bine și vă remite din teribila oboseală pe care aţi adunat-o de atâta vreme 2). Să mă credeţi că sun- teţi pentru mine un perpetuu subiect. de “admiraţie, - că aveţi „. puterea fizică şi morală de a' rezista unei munci mai presus de puterile omenești, . și care -durează fără întrerupere de atâtea zecimi de ani. ” e 

Ew unul, vă spun drept, că nu sunt departe de a mă da învins. Mă simt în aşa stare de prostraţie şi starea asta merge atât de mult întărindu-se, încât nu mai știu ce să. cred. Sper. că ducându-mă la Bușteni: pe timpul verii, după: cum m'am ho- “tărit, să mai mă înviorez, Dar am fost în starea - asta în.luna lui Juniu, când ar fi trebuit să pot umbla pela şcoli, cu ocazia esamenelor, și eu .nu am putut aproape de loc să: mă mișc?). Fac. comparaţie între Dv. şi mine, care am cu 18 ani de „Vârstă mai puţin şi poate cu 30 de ani mai puţin, de muncă, 

    

1) Sturdza era atunci ministru de externe. 
2) Sturdza, deşi destul de vârstnic şi câteodată obosit, starea aceasta şi lucra sârguitor în: sit 

siliu pe care o avea atunci. , , 
* 8) Haret avea o sănătate mai delicată, 

destul, căci muncea mult, Intre intimi mărturi 

Teuşea să învingă: 
uaţia de ministru şi: preşedinte de Con- 

pe câre se vede că n'o îngrijea 
sea câteodată că se simte obosit.. 

N



“şi i văd ce deosebire mare “este între un temperament: ca al Dv, 
și unul.ca al meu, care poate da o sumă însemnată -de muncă 
întrun timp. dat, dar care de odată sc destinde, c ca o coardă 
care se rupe. Asta face grija şi dezolaţia mea. | 

> Am dat ordin lui Gârboviceanu: 1) să dee contraordin în 
chestia arendărei surplusului pământurilor bisericilor catolice. 
Măsura nu avea gravitatea care „vi s'a semnalat; dar ca să nu 
fie greutăţi, o anulez. O luasem 'în urmă ultimei mele convor- 
biri“cu Dv. , când mi-aţi zis că pământurile: bisericilor etero- 
“doxe. date după legea din! 1864 să fie tratate ca şi ale biseri- 
_cilor ortodoxe. . . 

Profit de această ocazie, | ca să mai comunic vre-o două 
lucruri; 'cari poate să vă intereseze. | 
„Acum câteva 'zile am văzut pe Ionel Antonescu, fostul ! 

E inspector de poliţie. E foarte amărit, și poate că supărarea lui ! 
să nu ne fie. păgubitoare: peste vre-o patru luni. Pe cât am în- 
țeles, ar. îi amator pentru postul vacant de inspector la poliţie. 

- Deunăzi am trecut prin Galaţi, venind: dela Tulcea. Mi 
s'a'spus că situaţia e foarte grea, și că O. ar fi decis să nu-și 
pună candidatura ia. toamnă, împreună cu' toţi ai lui. Cauza: 
ar fi că guvernul nu'l-a ajutat în următoarele lucruri, pe cari 
a voit să le facă : .1. Răscumpărarea embaticarilor din Bădălan 
dela Epitropia St. Spiridon. 2. Construirea. liniilor ferate din 
port, între magazii. 3. Șoseaua dela: Tulcea la Azaclău, în. faţă.” 
de Galaţi; judeţele Tulcea și Covurlui dau câte 40.000 și 30. 000. 
lei și se cere și Statului 30. 000. 4: Aducerea regimentului de - 

! roșiori la Galaţi. - - E 
Vă urez petrecere bună și sănătate depliăă până la sfâr- 

Mi șit, ca să vă întoarceți. cu putere deplină pentru lucru. 

H arel. 

Bucureşti, .3 Martiu 1903: 

 Respeciabile Domnule - Sturdza, ă 

1.D. Ferechidi 2) mi-a “cerut azi să-i comunic nuniele de- 
“putaţilor. cari au fost numiţi în funcţii salariate, deoarece aşa 

1) Petre Gârboviceanu era administratorul Casei Biserici, înființată la 

“începutul anului 1902. . - 

- 2) M, Pherekyde era atunci președinte al Camerei.



„cere Constituţia (art. 42). D. Lascar 1). a zis că trebue să-i co- munic. Vă rog să vedeţi adresa alăturată şi să-mi “spuneţi și „Dv. dacă trebue să o trămit. i o 
"Trebue observat că,: după art, 28 din legea electorală, e 

de temut. că Sterea, care este profesor suplinitor, nu va mai putea fi reales? Aa | 
„Al Dv. devotat - ae 
E Haret. 

Bellagio 2) '30 Septembrie 13 Octombrie 7903. | 

Respeciabile Domnule. Sturdza, 

Am ajuns aci în. seara de Sâmbătă, 27, Septembre, după . 
o .călătorie foarte. plăcută şi fără oboseală. Am voit 'să luăm 
vre-o 10 zile de odihnă în acest. minunat loc, înainte de a_ne „duce la Palermo. Voiu sta dar..aci până pela 7 Octoimbre. | 

"Vă voiu ţine în. curent cu. mișcările mele, pentru. cazul 
când aţi avea ceva a-mi comunica Sau a mă întreba, : A 

Cu astă ocazie, cred util a vă vorbi de două lucruri, 'despre "care .am scăpat din vedere a face menţiune în. notele ce vam 
lăsat: i i Ra „_ Primul, este relativ la profesorii daţi  în' judecată dela “Ploeşti 4). Mi, se pare, puțin probabil ca ei să nu -primească o pedeapsă. destul de severă. Dar la noi totul e posibil, mai ales că ştiu că adversarii vor face posibilul şi imposibilul pentru „a obţine o achitare. De vor fi achitaţi, ceea ce nu cred, va fi: un motiv suiicient ca să cerem o modilicare,a legii într'un sens” care să asigure disciplina. Dacă vor fi pedepsiţi cel puţin cu „transferarea, v'am arătat, în notele. scrise, cum cred că e bine să se urmeze. Se poate însă şi o a treia ipoteză, adecă să li se 

  

„1) Vasile Lascăr era atunci ministru de interne, coleg deci cu Ilaret. - 2) E vorba de Const. Stere, care împreună cu militanţii socialişti se în-. scrisese în partidul liberal şi se alesese deputat. In lulie 1903 a fost numit pro- fesor. Litular 'de drept constituţional, și administrativ la Universitatea din lași. 3) Bellagio, orăşel în Italia, pe malul lacului Como. aa 4) In August 1903 mai mulţi profesori. dela liceul 
institutori participase la un congres studenţesc oprit 
dăduse „în judecată disciplinară, 

din Plocşti şi câțiva 
de Minister şi Haret îi 

N



- 

dee o “pedeapsă . ridiculă, cum spre esemplu ' avertismentul. sau 

amenda. In cazul acestă, sunt de părere ca . pedeapsa nici să 

nu li se aplice, ci să se renunţe la dânsa; pentru a nu se micșora. 

efectul. şi a se. putea apăsa cu toată puterea, când “vom fi siliți 

a cere modificarea. legii. .: 

Al doilea :lucru pentru care voiesc. să. vă. vorbesc priveşte 

pe. studenţii deja pedepsiţi 1).. Conservatorii le-au promis că-i 

vor trămițe în “străinătate. În prevederea - „aceasta, eu am co- 

„municat rectorilor ca să .nu le. libereze. niciun certificat decât . 

“prin intermediul Ministerului. Dacă va „veni vre-unul, Minis- 

terul trebue să noteze pe fiecare certificăt, bine în evidenţă, men-" 

 ţiunea că studentul .în chestie a fost eliminat din Universită-. 

_ţile “Române -pentru puriare rea. O asemenea notă va contri- 

„hui pentru a face ca pedeapsa să rămână efectivă. Va trebui . 

însă să daţi ordine în acest: sens "lui Adamescu 2). 

„_. Studentul. Vişoiu, cel mai vinovat din toţi, care a fost: 

“pedepsit cu. escluderea pe doi ani, este intern al Spitalelor, la 

Filantropia. Am comunicat Eforiei Spitalelor eliminarea lui, 

care trebue să-l facă să piardă calitatea de intern ; dar Dr. Can- 

 tacuzino 3 nu se arăta dispus să-i aplice această măsură, ceea 

“ce ar anula în mare parte efectul pedepsei. 

Arătaţi, vă rog, Doamnei Sturdza respectele nevestei mele NE 

şi ale , mele, şi primiţi și Dv. „salutările noastre: respeetuoase, - 

PO a a aa « Măret. 

1) In 1903“ se formase în “Bucureşti o societate numită: „Asociaţia gene- . 

rală a studenţilor universitari români”! fără să aibă aprobarea Rectoratului. 

„ Această asociaţie a ținut o întrunire publică în; Bucureşti „și un Congres la 

„Ploeşti, criticând guvernul de atunci şi în deosebi pe ministrul Şeoalelor; dând 

adunării lor — dealtiel, oprită de autorităţi — un. aracter pronunţat “politic. 

Conducătorii şi organizatorii acestor manifestaţiuni, cari erau În legătură 

cu o acţiunea oamenilor. politici din opoziţie, au fost pedepsiţi de Minister cu. 

excluderea din Univ ersităţile țării unii pe. 2 ani, alţii pe 1 an și alţii pe şase 

luni. ' - 

2). Eu eram, atunci “secretar general al Ministerului Instrucțiunii. i ' 

3) Doctorul de care vorbește aci era dr. Const. "Cantacuzino (1850-—19: 20), | 

cunoscutul specialist. în obstetrică. , 

Ă fost efor al "spitalelor civile între , 19011904. 

2
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93, De 
| | 29 Iuniu 1904 | : | „N E . _ : Mb : Sa Respeclabile Domnule Sturdza, 

Nu știu dacă pentru socoteala mea, despre care vam 
vorbit (cheltuelile dela Iaşi) se mai cuvine-să mă adresez cuiva. 
Dacă sunt greutăţi, aș preferi să renunţ la ele (e vorba de 761 lei). - . 

- Vă rog totodată să binevoiţi a-mi spune dacă fac bine câ 
“Vineri, la serbarea pentru Ștefan cel Mare, eu să merg. în' frac 
„şi cu decorații. sau numai în frac. Deși ora e matinală, şi, 
"deşi serbarea se face în aer liber, cred că trebue să mă îmbrac : 
„ast-fel, pentrucă invitaţiile le-am făcut eu 1). Voiu face însă 
cum mă veţi învăţa Dv. - | Na 

Primiţi, vă. rog; asigurarea respectului meu. .-: 
. „Haret. | 

a | 6 Iuliu 1904 . 
“ „Mult stimate Domnule Sturdza, a : 

- Văzând că sa contramandat ședința Consiliului, care fu- 
"sese convocată. pentru Joi, vă rog să binevoiţi a vă sândi ce 

7 

„este de făcut în chestia călugărițelor catolice.. Cele petrecute deunăzi, 'pe lângă că sunt o dovadă de chipul cum înţeleg le- ile ospitalităţii, ar putea fi o ocazie de a se pune .odată capăt 
unei situații. care revoltă lumea cu drept cuvânt. Am o listă în- treagă de cazuri analoage cari au trecut nebăgate .în seamă, deși au “aruncat . doliul şi desperarea în atâtea: familii. Este :* imposibil să închidem mai “mult ochii la asemenea lucruri 2). 

    

„DE vorba aci de serbarea de la 2 Iulie 1904 pentru pomenirea lui Ştefan „cel Mare la Războieni.” 

-.2).In acel timp s'au descoperit că în şcoalele particulare ale Călugăriţelor "catolice din Galaţi şi din București se făce propagandă pentru trecerea clevelor 

"ces al acestor şcoale în faţa Consiliului Permanent, In 
" ceastă scrisoare cercetările erau terminate dar ' hotărtri 

la catolicism și chiar pentru călugărirea lor. Haret dispusese să se facă diferite '- anchete şi D. Teodoru, care era atunci inspector general alînvăţăm . ântului secundar, 
adunase dovezi de abaterile direcţiunilor acelor şcoale, A fost apoi şi un pro- 

vremea din care este-a- 

- le nu erau. luate. (Să se vază răspunsul lui Haret la interpelarea lui Petre Grădişteanu din 10 Decembre 1904 în Vol. V din Operele lui Haret pg. 326), '- - E 
, . | . .



  

” Aşteptând binevoitorul Dv. răspuns, vă rog să primiţi 

- asigurarea respectului 1 meu 
- Iaret. 

. 

-P. S. Fata pe care au,voit s'o răpească acum în urmă, 
este, nepoata de îrate a lui Sache Nicolau din Câmpulung, care 

mi se pare că este ceva rudită și cu d. Eug. Stătescu. 

a o - e „o Haret, 

ÎN 8 Talia 190404 
. Respeclabile Domnule Sturdza, _ 

După cum am vorbit ieri, vă dau aci o listă de fetele To- 

“mânce cari, după ce au fost. convertite la catolicism, cele mai 

multe au şi dispărut din ţară și nici nu se ştiu pe unde se mai 

allă:; „ ia E, ' DI 

a
.
 

„Din şcoala dela Galaţi: 

-1. Sofia Duca din Ploești, călugărită. - - 
2. Maria Delvinioti - din "București. | 

„9 şi d. Surorile Basarabeanu din Brăila. - 

'5, Germaine Atanasiu, soră vitregă cu d-na Atanâsiu (soţia. 

prefectului), “din Galaţi; azi călugărită: -. " 

6. Francine lernici, sora d-rului Ternici din Piatra-N. 

7. Alesandrina Receanu, sora căp. Receanu. - 

8.. D-ra Abramof, al cărei tată a şi murit de supărare: | 

Pi Del şcoala din Bucureşti : 

„9. “Marcela Duca, minoră, sora: Sofiei din Ploieşti. 

4 10. Elvira Nicolau, profesoară, la Azil, nepoata d-lui Paul 

j Stătescu.. - 

“1 Aneta Georgescu, fiica unui inginer din, Câmpiția. 

| (Aceste. două din urmă au fost oprite de poliţie în momen- - 

tul'de a pleca din ţară, însoţite de mere Theophane, dela Notre-, 

Dame de. Sion din București).
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a Tot dela Galaţi: 

12. Juliette. Lieberls. 

13. Anna Giurgea: 

- 14... Vera Donici. . . 

"15. Camille Donici. + 

16, 17 și 18. Trei șurori Apostoleanu. 

Aceste 7. din urmă toate călugărite.. 

| Toate aceste nume le-am aflat pot zice numai din întâm- 

plare, fără nicio anchetă, numai prin faptul că la Galaţi am 

avut rude în şcoala catolică. Dela Bucureşti informaţiile mele 

“ sunt mai mărginite, pentrucă nu am. avut pe nimeni acolo. O | 

“anchetă. cât de superlicială a ar da, de sigur, multe pe faţă. 

H arel. 

Î 

26. 
| " Sinaia, 13 Iuliu za 

Respectabile Domnule Sturdza, Ă 

Deşi ne vom vedea azi la Consiliu, vă adresez aceste rân- 

duri, pentru a vă pune în curent cu un lucru despre care am 

voit să vă .vorbesc şi deunăzi -la Consiliu dela Sinaia, dar nu 

a fost țimp, și mă tem să nu se întâmple şi. azi tot aşa. 

Cauza pentru 'care Mitropolitul 2) ar vrea să se retragi 

mu ar fi alta decât nemulțumirile ce-i produc ce cei de prin pre- . 
jurul lui, - și în" special Cornoiu: 2). 

"Când Mitropolitul a fost să plece î în “concediu, atât. Epi- 
tropia Seminarului - Nifon 2), cât. şi: cea .dela Brâncoveneasa 4) 

„i-au dat câte un subsidiu, după 'cum se spune că se făcea tol- 

- „deauna. Cornoiu a cerut şi pentru el 2000 dela una şi 1000 sau 
1500 dela alta, însă îi. s'a refuzat, dela Nifon sub motiv de criză, 
dela Irâncoveneasa din « cauză că se îac clădirile cele noi. Atunci 

i) Mitropolit era atunci Losit Gheorghian, care "ocupa accastă înaltă dem- 

nitate pentru a doua oară: (1896—1909), 

2) I. Gornoiu cra directorul Cancelariei Mitropoliei. 

-3). Epitropia Seminarului, Nifon are , preşedinte totdeauna pe sirop 
Primat al Ţării. 

4) Aşezămintele Brâncovenicşti sunt: cânăuse de o “ etorie prezidată de Mi 
tropolitul Primat din. București,
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Cornoiu nu a mai cunoscut nicio măsură, șia început să ocă-. 
rască şi să înjure pe ? Mitropolitul în modul cel mai trivial, pen- 
trucă nu i-a dat: sprijin; și aceasta fără nici o: măsură, către - 

- toată lumea, în gura mare; chiar către rudele e Mitropolitului, 
şi, zice-se, chiar către el. .: -.. u 

„ Deja de.mai multă vreme Cornoiu,; care se' pare atins de 

“o: boală de.nervi care-l face să nu-și mai cunoască nicio mă- 
_sură, începuse a: fi puţin cuviincios cu Mitropolitul: Aceasta ar. 
fi cauza principală a mâhnirii lui. E ai 

„Ar mai îi şi altele din „partea vicarului, dar mai puţin 

| însemnate. i , 

Tot pentrucă. mă tem că azi la consiliu : nu va fi vreme; 

vă rog să vă aruncaţi ochii pe alăturatul proiect de ordin către 
institutele Notre-Dâme de Sion, ca. să vedeţi dacă e. bun. In 

acest caz, aș trămite zilele astea pa 

“AI Dv. devotat Ei 

„Harel. 

29 Mai 1905 

Mult stinale Domnule Sturdza, 

a Nă trămit cele două -cereri de admitere în club. despre cari 

vam vorbit deunăzi. - -.- :... 

:D.' JI. 1. Dimitrescu, care mi-a servit gratis. ca şet de ca- 

binet timp - de: aproape doi ani, a :cerut să fie şi el trecut pe 

Jista delegaților dela: Creditul. Rural (pentru executări?) Imi 

permit să-l recomand bunei-voinţi-a Dv..! De 

Totdeodată „vă. „og mult să binevoiţi a-mi arăta dacă pu- 

„teţi, și când puteţi, să-mi acordați o jumătate, de. oră de con- 

vorbire. - -- -. a : Da 

Al Di devotai | a 

E E ae o „ Haret. 

1) In legătură cu chestiunea propagandei dela şcoalele catolice de fete, ! 

despre care se vorbeşte în scrisorile Nr. 24 şi Nr. 25. „Acolo se vede şi trimiterea 

la volumul respectiv, din Operele lui Haret. (Vol. V. a: 326)- unde e răspunsul ” 

lui la interpel area lui p. Grădişteanu în Senat în. Noemvr. 1904). ! 

„2
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o Bucureşti, 25 Februar 1906 

„Mult stimate Domnule Sturdza, 

Restituindu-vă. pe lângă aceasta notele Dv. vă comunic 
în același timp rezultatul calculelor. mele. | a 

i După aceste calcule, conversiunea s'a făcut fără nici un. - câștig și tără nici o pagubă pentru noi. Noua situaţie creată 
prin conversiune este întocmai echivalentă cu cea care era îna- inte de conversiune.  - Sa a | . 

Elementele. calcului meu au fost acestea: PS 

De Inainte de conversiune : 

„1. Imprumutul Â, “din care mai era  neamortizat un ca- - pital de 3183.482.000 lei, cu o anuitate de: 11.155.075 lei pe se-. 
mestru, Şi care avea a se stinge în 1929, din cauza unor:âmor- lisări anticipate, |. e Se _- 2. Imprumutul B, de 66.336.247 lei, cu anuitate de 2.115.725 lei pe. semestru, -care expiră în 1937. 

3. Imprumutul C, de 44.794.750! lei, cu anuitate de 
1.410.675 lei pe semestru, 'care expiră în 1937. 

Dupe conversiune : D= | Ă | 
"Vom avea a plăti 80 anuități semestriale de câţe 12.211.313 - „lei, 50 bani, care se vor termina la finele 19.6. . Prin conversiune, „s'a schimbat dobânda de 5% a împru- „muturilor A, B, C, în 4%. 'Dela 1905 înainte, lucrurile aveau - „dar a se petrece, ca și când resturile din împrumuturile A, B,C aveau a fi stinse, plătindu-se dobânda de 41%. Dar în loc de trei împrumuturi cu scadențe diferite, sa făcut "unul: singur, . “pe-care-l voiu numi D.! A cc „ Pentru a face. comparabilă suma împrumuturilor A,B,C cu împrumutul D, am calculat ce ar deveni fiecare din aceste 

“împrumuturi, cu dobânda lor comună de 4%, la op aceeași dată. Am luat pentru aceasta data dela finele anului 1946, şi am-găsit ! cele următoare : | a e 
- Imprumutul A. Ratele semestriale: de 'câte 11.155.075 cari . 

s'ar fi plătit până la 1929, puse la un loe cu dobânzile, lor, acu-_ 
mulate până la 1946, ar fi produs un capital de 1.766.339..150=A”. -..
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“Imprumutul B. Ratele lui, de câte 2.115.725, plătite până 
la 1936, capitalizate cu 4%, ar fi produs £ până în 1946 1 un ca- 

“pital de 3386.987.950 lei =B'. - . 

_ Imprumutul C. Ratele lui, de câte 1.410.675, plătite până 

la 1937, capitalizate cu 4%, ar îi produs până în.1946, un ca- 

| vita de 262.178.850 lei = C',: 
„Suma capitalurilor A”, B', C' este de 2.415, 506.250 lei, Ea 

. Cu alte cuvinte, dacă am îi continuat a plăti vechile Tate 

“ până la stingerea lor respectivă, și le-am fi lăsat să se acumu- 

leze undeva, cu dobânzile lor de 4%, ele arfi produs, până 
în 1946, un capital de 2.415.506.250 lei. 

Conversiunea însă s'a făcut, şi în virtutea ei noi vom 

| plăti, începând dela finele lui 1906 până la finele lui. 1946, nişte |. 

_ anuităţi semestriale, în număr de 80, „de câte 12. 211.313 lei, 50 

„bani, fiecare.. 

" Dacă și aceste rate. le-am Jăsa să se acumuleze până la 

finele lui 1946 cu dobânzile lor-de e 4% ele ar forma un „capital 

de 2.413.550.000 lei. 

| Această ciîră este mai rhică decât cea precedentă cu 

1.956.250 lei. Această sumă se poate amortisa prin 80 de rate - 

semestriale de câte 9.419. lei fiecare. 

Prin urmare conversiunea este o: operaţie care echiva- 

lează pentru. noi cu o economie: de câte 9419 lei pe semestru 

- în timp: de 40 de ani. -. 

În realitate şi această mică diferenţă trebue pusă pe so- 

coteala micii nesiguranţe care este în privinţa împrumutului Ă, 

a cărui dată de stingere, care era în 1931, a fost „apropiată prin 

“ amortizările „anticipate făcute de G. C. Cantacuzino; dar nu 

ştim precis cu cât anume s'a scurtat atunci timpul de amor- 

tizare. D. Costinescu spune că e cam cu doi ani. - - 

„Vedeţi. dar că, din punctul de vedere. al cifrelor, conver- 

siunea nu ne-a adus nici câştig, nici „pagubă D 

E vorba aci de conversiunea făcută în 1906 ae fake Ionescu, atunci 

ministru de finanţe. - Partidul liberal cra în opoziţie şi voind să ia o atitudine 

în această chestiune, preşedintele lui, Dim. Sturdza se adresează lui Haret, cum 

- obişnuia - în chestiile, cari cereau “calcule matematice. - - 

Această conversiune transforma împrumuturile Statului cu 5% din 1881— 

2, 1892 și 1893 în rentă cu 1% cu un total de.424. 613. 000 capital nominal. 

9 
,
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“Cu astă ocazie, permiteţi-mi să vă scriu : două-trei rânduri 

die o afacere privitoare la Biserică. - 

Poate ştiţi că este o: revistă, | numită Biserica oriodoză, 

care se publică sub. auspiciile şi autoritatea Sinodului, de o 

coniisie de -redacţie: numită de Sinod, după cum e şi logic. Prin 
legea de organizare a Ministerului de. Culte, votată deja de 

Cameră, se decide însă ca numirea redactorilor acestei reviste 

să o facă Ministerul, în scopul ca Vlădescu să-și mai căpătu- 
iască câteva “rude, între cari pe nepotul său Muşetescu. E sigur 

că actualii redactori, dintre cari sunt și Gârboviceanu și ! M. Po- 

pescu, vor fi scoşi. Ei se roagă să binevoiţi a vă interesa de 

această chestie, când va veni în Senat legea organizării ] Minis- = 
terului. | 

Al Dv. devotat. 

Haret. 

P.S. Vă alătur Şi două « cereri de inscriere în club. 

a Haret 

- Mult stimate Domnule Sturdza, . 

Am văzut aseară în “gazete că Dv. ieri la: Senat aţi spus 
că veţi cere lui Disescu să nu-și mai desvolte interpelarea. Mă 

18 Ianuar 1908. 

întreb dacă e bine să se facă aşa. In urma unei campanii fu-. 
rioase de aproape un an, în care un membru al guvernului a 

fost acuzat așa cum. am fost eu, bine: este oare 'să se evite şi 
această ocazie pe care adversarii înșiși o oferă ca să ne esplicăm 

- unii cu alţii? Dv. doriţi potolirea, dar potolire nu va fi. Cam- 

Faptul. în sine putea îi judecat din aiferite puncte de vedere—şi Haret - 

"prezintă unul—; dar sigur este că numai mulţumită perioadei de mari eco- 

riomii (1901—190.) se consolidase creditul ţării, ajutând la aceasta şi producţiunea 

agricolă din ce în ce mai înfloritoare,:s'a putut primi de căte creditorii noştri 

din străinătate o rentă cu un procânt mai mic. (Amănunte despre această 'ope- 

rațiune financiară se pot citi în lucrarea d-lui Gh. M. Dobroviei: „Istoricul des-. 

voltării economice şi financiare a României”, 1934.pg. 179). ” 
SN 

„at 
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pania se va alimenta, din contra, prin curagiul nou ce vor. că- 

păta adversarii 4). 
- Precum aţi văzut, eu am tăcut tot timpul, ca să nu fac 

greutăţi ; dar poate că e prea mult să tac și atunci când sunt 

provocat să vorbesc. . - 
Vă rog să vă gândiţi asupra acestei păreri, şi să binevoiţi: 

a-mi da pea Dv. - 
Alătur aci -proectul de lege pentru dotarea şcolilor rurale 

„cu pământ, modificat după notele Dv., şi vă rog ca, dacă-l gă- 

 siți bun, să binevoiţi a. semna jurnalul. 

Al Dv. devotat . 
Aa Haret 

Ă . 30. i. : . 

26 April 1908 
Mall stimale Domnule Sturdza, 

Din toată inima vă rog să nu vă: supăraţi şi să mă ier- 

taţi că din nou mă reamintesc Dv. şi vă rog să binevoiţi - a'da - 

o soluţie rugăciunii ce vam făcut. Sunt în așa situație pus, că 

dacă nu plec până la 1. Maiu, fie în concediu, fie alt-fel, pe | 

urmă nu mai pot pleca, și cred-că îmi-va fi: foarte greu să pot 

continua aşa fără un moment de întrerupere. Nu. vă cer decât 

câteva momente, ca să vă ocupați, de afacerea mea. 2. 

Al Dv. devotat 

| 2 Harebi 

1) Dissescu era în. acea vreme senator şi anunţase interpelarea adresată 

Ini Haret despre rolul „preoților şi învăţătorilor în timpul răscoalelor din 1907. 

Ea cra în legătură cu campania ce _se ducea contra lui Haret, care, se știe — 

__apărase pe preoţi şi învăţători de acuzaţiunea ce li se adusese că au fost. in-, 

stigatori. El publicase în August 1907 şi un raport adresat Regelui despre acestea 

şi propusese ca unii să fie decoraţi. Acum . Haret era bucuros să se explice. : 

“Sturdza se vede că a fost convins de el să lase în pace pe Dissescu şi astfel 

„acesta desvoltă interpelarea în ziua de 24 Ianuarie 1908 şi el'îi răspunse. (Să 

se vază în Operele lui Haret -vol. III pg. 21 Raportul către Rege şi în vol. IX 

pe. 1 răspunsul la interpelare). . 

2) Haret depusese în mâinile lui . Sturdza; primul ministru, demisia „sa 

din postul de ministru. Pricina era militarizarea şcoalelor, pe 'care el o consi- 

dera ca o măsură prejudiciabilă învăţământului. Aceasta militarizare Fămăsese 

în picioare, cu toate. că el ceruse desfiinţarea, * - - 

In cele din urmă însă, organizarea aceasta este abrogată, şi astiel Tă- 

mâne mai departe ministru,    
PR 
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