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Cursul de Vleua, 24 Iulie.
Renta ungarii in aur . . . .  81 65 
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Calendarul filat 
Vineri, 14 Iulie.
Patronul l ile l: Apost. Achita.
Răsăritul soarelui: 4 ore 40 min. 
Apusul soarelui: 7 ore 82 min.
Pasele lunel: Prim cuart.
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Bucorescl—S uceara 
Bucuresol. . . .  8.15 n 10.
Ploescl . . . .  . 9.50 n 12.00 
BrAila . . . . .  1.58 n 5.45 
Tecuci a . .* . . . 4.88 n 11.0 
Roman . . . . .  9.86 d 4.45
Suceava, sosire . .12.08 ţ  9.55 ¿

Buc árese—Verolorora 
Bucuresol . . . . . .  7.40 d 10,40 d
Pite»« . ; . . 10.18j  S.-'-d
Slatina . . . . . . .  , 12.81 d 6.30 n
Craiova . . . . . . .  2.20 } 3.15 4
Vèrciorova, sosire . 8. — n 6.— ■

Saoeara—Bncnrescl 
Suosava . . . .  5.11 d 6.46 d
R im an.............. 8.45 4 12.30 §
Tecuci..............12.30 n 6.10 4
BrAila. . . . .  8.08a 8.10c
Ploescl. . . . .  7.12 d
Bucuresol sosire 8.30 4

VcrcleroT»—Bncnrescl 
Veroiorora . . . . . . .  11.26
Craiova. . . . . . . .  3.—
Slatina. . . . . . . . .  4.45
P iteş ti.. . . '.  7.08
Buouresol, sosire . . . .  9.20 4

>.16 4
.35 4

8.06 n 
8.27 n

8.58 4 
2.45 4
4.30 4

Bucuresol—Giurgiu
Bncnrescl........................9
Giurgiu, sosire. . . . .  11

Giurgiu—Bucureşti
Giurgiu.....................  . . 9.26 d 4.45 u
Bucuresol, sosire..  9.48 4 7.17 4

Galaţi—Bărboşi
G alaţi..................1.20 n 8 26 d 7.80 u
Bărboşi, sosire • • 1.55 n 9.— 4 3.06 (>

Bărboşi—Gala|!
Bărboşi . , . . . 2.55 n 6.25 n 7.—B
Galaţi, sosire . . . 3.30 a 7.— a 8.245

Cât va ţine esposiţia, românii mer- 
ănd la Paris vor găsi ziarul .TIMPUL* 
i .Grands Magasins du Printemps. 
x ulevard Haussmann 70.*

suMBPEŞl TELEGRAFICE
A L E  . T I M P U L U I *

’3 ' ( .A g en ţia  ECavas) 
m j j i  (24 Iulie 4 ore seara.)

Kema, 21 Iulie.
— ţL'Opioione* desrainte sgomotnl că An- 

itrii ar fi trimis la Roma o notă cu pri
ite la agitaţiunea provocată de societatea 
¡gulia irredenta.*
■ Nu e'a trămis nici o notă. Guvernul 
Italian, prevăzând j&luirl din partea Au- 
triei, i-a manifestat dezaprobarea ea in 
rivinţa faptelor ce s’au urmat in zilele 
lin nrmă şi a asignrat'o, că muieri ta tea 
lOporaţinnii nu luase parte la acele mani* 

itări.
D. George Paliavicino e greii bolnav.

Londra, 24 Iulie.
'Regina a conferit maruliiznlol Salisbnry 

| crdinnl JaretureU
Roma, 24 Iulie, j 

Gnvernnl italian a exprimat la Viena 
Sterile sale de rSO, in privinţa demonstra- 
innii ce s’a făcut înaintea otelului am- 

< Bfc. .ilei Austriei.
Londra, 24 Iulie.

Camera comunelor.— Excedentul ce are 
ia plŞtensu Anglia Tnrcieî 'din veniturile 
nsilei Cipru, va fi fixat, luând do bază 
vanităţile de mijloc ale insulei in cel din 
armă cinci ani.

Se aşteaptă un raport de Iad. Woseley, 
ţrin care va face cunoscută aituaţiunea 

terioură a insulei.
Lordul Beaconsfield zice, că trebuie a 

je ţine secrete nogoţiările privitoare la 
tiprn.

(26 Iulie, 9 ore dimineaţa.)
Roma. 24 Iulie.

'.iarul .Capitale* zice, că Greci» va a- 
î pela contra Turciei, la mijlocirea Franţei, 

i ' Germaniei şi Italiei.
Roma, 24 Iulie.

i'Zinrnl >Capitale* crede a şti, că intre- 
J :vederea ce avn ieri d. Cairoli ca d. Keu- 
Rj) idei), a fost m otivsti de cestinnea greacă, 

Grecia fiind decisă a face apel la mijlo 
circa poterilor, spre a învinge resistenţa 
ce opone Poarta la o rectificare de gra-

| |  Pană acum nu s’a schimbat nici o es- 
I ş> licăre intre cabinitul de Viena şi cel de 
|  Romii, ca privire la demonstraţiele ce a- 
I ivară loc la Roma duminica trecută.
I Viena, 24 Iulie.
Ijj Se telegrafiază din Constantinopol către 
flPPo). Cor.,
l i  Fiind avizată in mod confidenţial, că 
] Grecia are intenţiunen de a cere prin o 
/  nota, execntarer clauzei tratatului de Ber
ii W  privitoare la nona delimitare a gr»
, 10‘'<elor, Poarta a comunicat oficial şi con- 

fi. lenţiul guvernului gric, că ea nu poate 
sere executarea acelei stipulaţinnl a tra 

I -talolul de Berlin, înainte de a se ratifica 
acel tratat.

Atena, 24 Iulie.
In urma unei făgăduinţe de mijlocire 

Jiu partea Anglist şi de o nouă organizare 
J p  Cretei, insurgenţii afl suspendat ostili— 
■ Ităţile. Turcii continuă a arde satele iu 
I Besalip.

El

BUCUREŞTI
J o i  1 3  ( 2 o )  I u l i e .

Lipsa de judecată şi aiurările unul 
rădică l-născut sunt fireşte o neno
rocire pentru dânsul, de vreme ce 
nu decurg de cât din pricini curat 
fiziologice, din lipsuri organice ori 
din niscai boale trupeşti. De aceea, 
aflăodu-se cineva In faţa unul ra- 
dical-născut, care, fără nici un şir 
logic, aiurează, bate cămpil şi pre
tinde că lucrurile nu sunt cum sunt, 
ci cnm se oglindesc In mintea lui 
cea strâmbă, fireşte că nu poate fi 
cuprins de căt de măhnire, şi tre* 
bue să plângă pe nenorocitul, care 
tntr’un chip aşa de nedrept a fost 
Împărtăşit de firea cea vitregă.

Insă—lipsa de judecată şi aiură
rile unul radical-fâcut sunt o ne
norocire numai şi numai pentru cel 
simpli cari'l ascu ltă; la acesta, pri
cina aiurării este voinţa lu i ; aiu
rările nu mal sunt nişte efeote ne
apărate şi fireşti, ci prefăcute şi 
socotite, o sistemă alcătuită cu di
băcie, un rol Învăţat mal dinainte 
pe de rost, spre a ieşi cu bine din 
lupta pentru existenţă, o metoadă 
fără greşi pentru a sminti căt se 
poate mal multă lume In folosul 
iscusitului radical. De aceea, datoria 
fiecărui om cinstit, fiecărui iubi
tor de adevăr şi de lumină, este a 
nu ingădui o clipă măcar radica- 
lulul-fâcut sâ'şl urmeze meseria, 
fără a’l arăta merefi cu degetul, 
pentru a scăpa căt se poate mal 
multă lume de sminteală.

Prin armare, aceea ce poate fi 
iertat unul nevinovat domn Grigo- 
rescu, Bagdat, Sihleanu şi mal tutu- 
lor nev■ ăsnicilor cu duhul din dea
lul Mitropoliei, nu i se poate ierta 
şi d-lnf C. A. Rosetti. Pe cel d'ăntăl 
aşa i-a făcut Dumnezeii, n’al ce le 
mal face, şi nici o primejdie nu pot 
să pricinuiască cu aiurările lor ; la 
cel din urmă insă lucrul se schimbă; 
d. C. A. Rosetti e primejdios, pen
tru că aiurează cu tendeDţă, se pre
face a fi radical pentru a'şl face tre- 
buşoarele. La cel d'ăntăl, la nevrăs- 
uicil cu duhul, aiurările sunt o boală; 
la d. C. A. Rosetti insă sunt o marfă. 
Pe cel d'ăntăl ăl împinge la aiurare 
pornirea neinfrânată a fire t; pe d. 
0, A. Rosetti insă ăl împing nevo
ile traiului şi prin armare dorinţa 
de a fi la putere. Nevrăsnicil cu 
duhul aiurează din nevinovăţie ; d.
C. A. Rosetti insă, din rea cre
dinţă.

Să căutăm deci a scoate la iveală 
şi a spulbera şi de astâdată câteva 
din aiurările primejdiosului radical. 
In tr 'u n  articol şl .Românului* de 
astăzi, d. C. A. Rosetti aiurează in 
chipul u rm ător:

„Opoziţiunea vorbeşte mereă, cu

multă mustrare, despre schimbarea 
atitudinii partidului nacional in urma 
tractatului de la Berlin.

.Oare numiţii conservatori doresc 
el ca România, gata la o luptă e- 
roicâ, fie cât de disproporţionată, 
contra unei singure puteri, să per
siste in aceeaşi deciziune şi faţă cn 
Europa intreagâ coalizată ?*

Orice cititor cinstit şi nesânt din 
minţi ştie foarte bine că, după cele 
hotârlte de Congresul din Berlin in 
privinţă-uej .Romănul* striga că ,no 
trebue să ne supunem decât forţei 
brutale şi să nu lăsăm de bună voie 
pe Cazacul (aluzia era foarte1 radi
cală) să ne calce in picioare*; .Ro
mânul* iuclemna naţia la împotrivire 
faţă cu hotărlrile Congresului, şi de
dea să se înţeleagă, că guvernul are 
de gând să se bată cu lumea toată 
ca să res toarne tractatul din Berlin. 
Şi ştie asemenea cititorul cinstit şi 
nesărit din minţi, că to t in acea 
vreme, când .Românul* aiura aşa de 
grozav, opoziţia, povăţuind pe »Ro
mânul* să se lase barem de astâ
dată de mofturi şi aiurări primej
dioase, îndemna naţia la cumpăt, la 
judecată sănătoasă şi la respect faţă 
cu hotărlrile Europei întregi.

Toate aceste le ştie cititorul cin
s tit şi nesârit din minţi, căci s'ati 
petrecut d'abia acum câteva zile; 
şi cu toate astea, d. C. A. Rosetti, 
cn obicinnitnl domniei sale toupet, 
intreabâ că: ,Ce? na cumva opo
ziţia ar vrea să se împotrivească 
România Europei întregi şi să se bată 
cu toate puterile)*

Şi apoi de aci, .Românol*. el care 
până aci asmuţa naţia in potriva lu
mii intregi, el care se lânda că nu 
lasă pe Cazacul să facă ce-a pus de 
gând cu noi,— .Românul* scrie doă 
coloane intregi pentru a dovedi drept- 
credincioşilor săi, că astăzi stăm mal 
bine şi decât Italia, şi decât Austria, 
şi dec&t lumea toată.

.Românul* aiurează astăzi mal 
ciudat ca totdeauna. D. G. A. Rosetti 
insă nu aiurează gratis niciodată. 
Care să fie oare ţinta aiurărilor 
d-sale de astăzi, după ce şi-a trimis 
pe .nevrăsnicii cu duhul* pe acasă)

D. C. A. Rosetti ştie că neapărat, 
fără doar saü ponte, naţia  va câta 
să fie chemată in curând a se rosti 
in privinţa chipului cum trebue şâ 
primim noua stare de lucruri infin 
ţ a t l  prin hotăririle congresului; d-fea 
ştie că naţia in curând va câta să 
fie chemată a se rosti cum trebiae 
să se preschimbe organizaţia temei 
nică a statului potrivit celor ce ne 
privesc in tractatul de pace.

Ar vrea prin nrmare d. C. A. Ro
setti să vrăjească minţile, să ştear
gă amintirile dureroase a celor pe
trecute de doi ani încoace; ar vrea lâ  
facă uitate, şi perderea sutelor de

milioane d'a sardă, şi repunerea za-! 
darnică acelor zece mii de oameni, 
şi relroctdarea Basarabiei,şi amestecul 
străin in trebile noastre din lâuntru, 
şi toate ticâloşeniile in cari s'a t ă 
vălit ţara românească atâta vreme 
îmbrâncită fiind de religioşk-pa* 
trio/i. incârcaţl de decoraţii ruseşti.

Ar vrea să tragă d. Rosetti cu bu
retele peste cele petrecute, să facă 
agurida miere, şi fârăsâ lase din mâini 
cârma ţării batjocorită şi jertfită de 
dânşii, to t sub aripele religioşilor- 
patrioţi să se cheme nAţia a se rosti.

Ar vrea d. 0. A. Rosetti şi radi
calii d-sale să 'şl mal asigureze că- 
tâva vreme de domnie, căci se vede 
că planurile statornicite la Livadia nu 
s’ati pus pe d intregul in lucrare, şi 
poate ni se mal păstrează vreo mi 
nune radicală ca acele pe cari le 
vâznrăm de la trecerea oştirii noas
tre peste Dunăre şi până acnm.

Ar vrea d. 0. A. Rosetti să stea 
mereă unde se află, ca să ’şl urmeze 
lucrarea plănuită, fiindcă decoraţiile 
şi... amabilităţile împărăteşti sunt 
nesfârşite, şi poate că n’afi pe lume 
altă măsură decât poftele radica
lilor.

DIN AFARA
In Italia demonstraţiunile nu mşl 

încetează. Toate clasele societăţii 
sunt răpite de cnrentnl agitaţiunii

La 21 Iulie st. n. s’a ţinut in 
Roma marea intrunire publică, &- 
ranjatâ de .Ita lia  irredenta*. Faţă 
cu această intrunire guvernul a fă
cut ceea ce i-a sta t in putinţă, spre 
a lipsi acea intrunire de orl-ce ca
racter provocator. EI nu a permis 
ca intrunirea să se ţie in loc des
chis.

întrunirea astfel avu loc intr'un 
teatru, protestând contra deciziilor 
congresului şi contra atitndinel ce 
avu Corti in congres. In ceea ce 
priveşte Triestul şi Trentinul, s’afi 
luat deciziunl cari fac mult sânge 
răU Austriei.

Demonstraţiunile in Italia afi luat 
astfel de proporţiunl, încât nu e nă
dejde a se potoli in cnrănd, deşi ele 
pot să aducă neajunsuri statului ita 
liau.

Ziarele moderate din toată Italia 
le desaprobâ.

Din Roma se scrie in astă privinţă;
Dd. din .Comitato in pro dell 

Italia irredenta* umblă ca nişte pă
puşi împinşi in dreapta şi in stânga, 
şi ei ştiu că aceea cu ce fac el sgo- 
mot, e un curat vis. El insă cred 
că propaganda le va folosi , şi de 
urmările ce va avea aceasta, el ou 
se preocupă.

Se linguşesc cu ideia, că dacă ăşl 
vor ajunge ţinta, vor lâpâda ideile

de cari s’aU agăţat acnm. Cu toate 
acestea jocul lor de acum seamănă 
cu uciderea patriei lor.

Dar dd. Corti, Cairoli şi Zar.ar- 
deli cu majoritatea cetăţenilor bine 
cugetători, văd jocul primej lios ce se 
face pentru câştigarea uuul porto
foliu ministerial. Mişcarea na e de
cât la Început şi o vose puternică 
venită din partea parlamentului saU 
de aiurea, ar putea s'o liniştească.

GUYERNUL ŞI OPOZIŢIA

Să fie oare adevărată, ori Bă fie 
o simplă manoperă, nedemnă de gra
vitatea situaţi unei, spaima, ce de 
căte-va zile, şi mal ales in numărul 
săU de astăzi, .Românul* organul 
ministrului de interne, afişează; că 
opoziţiunea voeşte să răstoarne gu
vernul săU , şi să ăl ia locnl ?

Cum) Poate crede, serios guver
nul radical, că opoziţia, liberală şi 
conservatoare, ar c&nta să’l ia locul, 
şi să nu’l lase să consume el ruina 
ce a Început, să dea el Basarabia, 
să fie el acel al cărui nume va fi o 
pată şi un blăstâm pentru genera- 
ţiunea prezintă şi pentru cele vi
itoare ?

El a început opera, el s'o termi
ne ; el s’a aruncat in tr’o politică de 
aventuri şi de tulburări, el sâ'l cu
leagă roâdele; el a rupt cu tradiţi- 
unile acestei ţări, el a sflşiat trac
tatu l de la Paris, el a trecut Dunâ- 
nârea, fără un trac tat special, el a 
nesocotit sfaturile noastre şi voinţa 
ţârei in treg i: el, deci, trebue să aibă 
trista glorie de a executa clauzele 
unul tractat, care se impune ţârei 
oa un dolifi, şi care este, in cea mal 
mare parte, rezultatnl faptelor sale.

Daca noi, ca mal toate organele 
de publicitate din Europa, am pu
tu t crede, pentru nn moment, că 
tocmai radicalii noştri căutat) să se 
retragă de la guvern, spre a scăpa 
de o aşa tristă misiune, canza este 
că se credea mal mult in oare-care 
bun simţ al lor, in logica faptelor 
chiar, şi că, poate, se mal păstra 
incă o iluziune asupra probit&ţe! lor 
politice, asupra tactului lor de a se 
arăta că se conformă şi el nzulnl şi 
doctrinelor constituţionale din toate 
statele libere.

Dar, daca el inşile spun acum că 
aceasta nu afi cugetat s’o facă, că 
el nu afi altă preocupare decât a sta 
la putere, cu ori ce preţ. cu preţul 
chiar de a viola cele mal elemen
tare noţiuni de onestitate politică, 
de patriotism şi de cuviinţă consti
tuţională, fie-le de bine; aceasta ăl 
priveşte; se pot tăvăli, In pace, In 
nomolul In care afi in tra t: nu In n 
vor găsi concurmţl pentru o ase 
menea nenorocită ambiţiune 1



T I MP UL

C&nd la revista noastră, de la 26 
Iuniü, recomandam calm, unirea fră
ţească şi resemnaţiune In faţa ope
rei Congresului, In opoziţiune cn 
limbagiul violent, agitator şi ofen- 
sător contra tutulor Puterilor, ţinut 
de ,  Românul* şi de toate codiţele 
sale; când, In numérnl nostru de la 
9 InliA, arătam că trebue să aştep
tăm şi publicarea protocoalelor Con
gresului de la Berlin, spre a afla 
mal bine spiritul tractatului din 13 
laliü, şi a face ia aplicarea lui să 
fie cât mai puţin rea In practică: 
era că conform cu tactica strămo
şilor noştri români, ştiam că prin 
unire se aduce puterea, şi că pu
terea morală singură poate face ca 
să micşorăm relele unei situaţiuni 
nenorocite, şi să ne străcurâm, cât 
mai cu viaţă, printre nişte stânci 
de cari ne putem sdrobi la fie care 
moment,

»Românul* Insă ne dă desminţire ; 
redactorii săi, cu un ministru tn 
cap, ne spun că forţa iese din divi
ziune, că trebue să ne sf&şiem, să 
ne Injuriăm, să ne calomniâm, să 
ne certăm, ca bizantinii corupţi şi 
degradaţi, pe câDd ţara este des- 
membiatâ, pe cănd viitorul şi exis
tenţa el pot fi compromise!

Fiă-le pe seamă doctrina şi poli
tica ! Noi nu le vom aproba, nici 
le vom adopta. Vom rămânea aceea 
ce suntem; vom crede in veritatea 
celor ce am zis la 26 Iuniü, şi vom 
continua drumul ce ni l'am tras 
atunci.

Cred, cel de la »Fomânnl*, că 'şi 
vor micşora răspunderea ce cade a- 
suprâ-le şi că vor izbuti a distrage 
de la dănşii opinia publică, aruncând 
asupra noastra, celor din opoziţie, 
vina pentru relele venite asupra ţâ
rei noastre şi calomniându ne că 
noi ne oferim saü conlucrăm cu stră
inii, spre a trăda ţaral Dar mano
pera este prea ridiculâ, spre a pu
tea izbuti. Se vede treaba că d-nea- 
lor despreţuesc prea mult publicul 
nostru, spre a crede că ’şl pot ast
fel ride de dânsul. Căci, cine oare 
nu ştie, că noi am fost de la inceput 
şi am combătut necontenit şi cu 
vigoare, prin scris şi cu cuvântul, 
contra politicei radicalilor, care ne-a 
dus la tratatul din Berlin? Şi, dacă 
am fcst contra acestei politice cum 
am putea acnm gusta lauda saü le
gitima rezultatele ce ea a produs?

Dar, fiind că aceste rezultate exi
stă sstâ-zl, de şi fără voia şi coo 
perarea noastră, ar voi cei de la 
»Românul* ca să mărim şi mal mult 
nenorocirile ţâre i, înjurând puterile, 
cum aü f&cut d-nealor, şi declarând 
că nu ne vom supune tratatului ce 
aü încheiat, cum făceaft tot d-nea
lor acuma câte-va zile? Dar atunci 
le-am semăna prea mult, şi aceasta 
nu o voim. Şi apoi însăşi d nealor 
aü schimbat'o astă zi. Chiar in revi
sta de care vorbim, după ce critică 
tratatul de la Berlin, sfârşesc prin 
a declara : că România va f i  silită, 
a se supune Iul. Âpol, cum atunci ne 
incriminează pe noi, pentru că am 
zis acelaşi lucru, mal nainte de d- 
nealor? Cum sar face, că pentru 
noi ar fi o crimă ceea ce pentru 
d-lor ar fi o virtute?

Dar bine că şi-ah venit şi acum 
in simţiri. Él aşteptăm la lucru. Vom 
vedea, cum aü să înţeleagă şi să a- 
plice art. 43 din tractatul dela Ber
lin, cure zice chiar a şa : »înaltele 
părţi contractante recunosc indepen- 
dinţa României, legând!o (tn la ral 
iac hani) cu concli(iunile espuse in cele 
d o i articole următoare.* Şi, din aceste 
doă articole, cel ăntăifi (art. 44) ne 
spune că in România, deosebirea de 
religiune nu va fi, pentru nimeni 
un motiv de esclusiune şi de inca-

pacitate. spre a se bncura de drep
turile civile si politice; iar cel de al 
doilea (art. 46), declară că »Româ
nia retrocedează Rusiei Basarabia, 
dată el in 1856.*

»Românul* de astăzi declară, că 
guvernul săfi este silit a esecuta a- 
ceste doă clauze. Prea bine. Nu ob
iectăm nimic.. Putem numai preve
dea, că redactorii radicali afi să de
clare nepatrioţi pe cel ce vor cu
geta altfel, şi de trădători pe cel' soldaţilor s?I, invinjl de Osman-Paşs. 
ce nu ar inţelege aplicarea tracta-] »Dar, ori-căt de mare ar fi aceasta (io
tului cum O înţeleg d nealor, satt pe oepţione, pe noi nu ne atinge de loc. Este

' bine ca unul, cel puţin , din aceste mici

In scurt RomSnia nu se va bate.
»Aceasta este conclusiunea mesagiulul. 

ce guvernul romSn a adresat Adnnarilor, 
când s’a inchis sesiunea.*

Urmează apoi reproducerea mal 
multor pasage din acest mesagi. Şi 
apoi ziarul parisian urmează ast-fel 
revista sa :

»Da, RomSnia 1) trebue *& vaza cS 
malta apă a curs pe DanSre de cSnd cu 
Plevna, de cSnd cu zio* in care Ţarul o 
oongiura s8 vină neintSrziat in ajutorul

cei ce ar consilia altă procedură şi '
I

,, , t staturi, cari turbură cu atâta înlesnire paeea
C p oma C | fi  repaosul Europei, să fiă pedepsit de impa-
Ceea ce insă va fi totd auna prea ■ cicnţelc si agitaţiunile sale. Exemplul poate

anevoiă pentru d-nealor , este de a ' profita altora.«
face pe lume să creazâ, că bună a Ce aü să râspunzâ, cel delà .Ro- 
fost politica d-nealor de aventuri, că mânui,* contra acestor apreciârl, 
opoziţiunea nu a avut dreptate când făcute de străini, şi cari snnt de- 
a criticat’o şi a desaprobat'o, şi că parte de a fi măgulitoare şi incura- 
bine, onest şi prudent fac de a se giatoare pentru al săi ? Fi-va şi a- 
agâţa atâta la putere. - cest organ, care este un ecoü al mal

Acestea vor 6 anevoie de intrat toatei presse europene, un coalisât 
in capul cul-va ; şi lucrul e prea na- ' cu noi, spre a nu admira şi a voi
tural de a fi astfel : I a se răsturna guvernul d-lui Bră-

tianu ?
Şi de ce nu ?
Când veritatea faptelor este mal 

presus de foiţa lucrărilor, toată lu
mea este coalisată, şi se strivesc şi 
să răstoarnă indivizii, ca şi minis
terele ..... (Presa.

Zece mii de soldaţi ucişi; sute de 
milioane cheltuite ; Basarabia pier
dută, ba declarată ca retrocedată de 
noi chiar; emanciparea civilă şi po
litică a israeliţilor impusă; indepen- 
dinţa recunoscută condiţional, in
demnitatea de resbel nefixată, ne- 
admişl la congres ca parte belige
rantă. şi delegaţii noştri umiliţi safi 
nesocotiţi; şi cu toate acestea, tot 
dd. Brâtianu şi Rosetti sunt mari 
patrioţi, mari diplomaţi, mari bine
făcători al României, şi tot noi sun
tem vânduţi străinului şi vinovaţi 
pentru relele întâmplate sub d-lor î !

Despreţuesc opiniunea publică, a- 
ceşti dd. de la »Românul,* saft cred 
câ la noi nu ezistâ opiniune publicâ?

In Italia este astâzl o imensă a- 
gitaţiune in contra ministerului de 
acolo, şi manifestări de tot felul se 
produc contra miniştrilor cari aâ 
fost la Congres, măcar câ Italia nu 
a perdut nici o palmă de pământ, 
nici un suflet italian, ci numai pen
tru câ guvernul sââ nu a avut o a- 
titudine mal energică, şi nu a sus 
ţinut mal cn tărie drepturile popoa
relor mici, sacrificate la Congres 1 
Pentru aceasta, ministerul de la 
Roma este foarte ameninţat de a 
cădea. Iar la noi, a căror ţară este 
de8membratâ şi a căror autonomiâ 
este nesocotită, cel de la »Românul*, 
nu numai câ nu snnt cu cenuşa pe 
cap, ba aă cutezanţa a da pe spi
narea s ltora propriele lor păcate ! 
şi a denunţa ca trădători pe cei ce 
nu le admiră faptele, saâ att putut 
crede câ acest guvern nenorocit are 
să cadă!!...

Dar, chiar de am presupune câ 
câţl-va din noi am fi destul de tim- 
piţl, ca să plătim un tribut de ad- 
miraţiune pentru politica şi faptele 
guvernului nostru, ar putea d-nealor 
opri istoria ca să aprecieze lucru
rile altfel ? Ar putea opri şi pe stră
ini de a judeca alt fel?

Iată, de ex( mplu, intre alte multe 
ziare p&risiune, ce zice le Pays de 
la 17 Iulie, care publicâ mesagiul 
Domnitorului pentru închiderea se 
siunel Adunărilor noastre:

>CSt deRpre RomSnia» ea se resemnează 
dureros. După penibile relleoiunl, după ce 
a căutat să se lapte cn norocul, a sfirşi 
prin a recnnoaţtp, că nu poate dărimn 
edi Beiul, la a cărui înălţare a contribuit pen
tru o mare parte, că este silită a se aplec 
sub consecinţele evenimentelor la cari ea 
a lucrat atâta.

» Ea suferi retrocedarea Basarabiei, care 
’î ette impusă de Congres. Soldaţii ronSni 
nu vor combate pentru apărerea acestei 
.provincii sta t de scumpă. El putehtt I 
ante garda armatelor austriece, dar sun 
reduşi a se supune, de vreme ce Austria 
nu se bete. In scurt, RomSnia nn ae bate.

Desbaterea congresului in Ca
mera lorzilor din Anglia

Discursul Lordului B e a c o n s f i e l d
(Telegramă a zi irului *Neue freie Preaie,) 

Londra, 18 Iiulie.
Camera lorzilor avea azi o înfă

ţişare admirabilă. Era inţ- satA, căci 
toţi cei ce se disting prin naştere, j 
bogăţie safi ştiinţă, erafi de faţă,] 
precum şi o principesă a casei re
gale. Beaconsfield este salutat cu 

plauze prelungite, după ce a fost 
foarte mult onorat de mase pe dru- j 
mul dela Downingstreet la Cameră. 
Iată discursul ce a pronunţat Bea
consfield :

Nu'ml fac decât datoria, când de
pui 0 pe biuroul Camerei hârtiile cari 
arată resultatele dobândite la con
gres. Voiesc acum să mal fac şi câte 
va observaţiuni asupra politicii ca
binetului englez la congres. După 
cum o ştiţi, tractatul de San-Ste- 
fano a fost privit in Anglia cu o 
mare neîncredere. Voifi arăta câ, 
prin schimbările introduse in acel 
tractat prin tractatul de Berlin şi 
prin «onvenţinnea anglo-turcă, afi 
fost înlăturate toate cauzele pentru 
neîncredere şi alarmă.

Lorzii m ei! Congresul din Berlin 
introdus schimbări mar), de vreme 

ce a redat sultanului doă din trei 
părţi din ţara sa, cari trebuiai! să 
fortn» ze un mare stat bulgar. Am 
cedat sultanului 30,000 mile pâ
râte de teritorii), şi cea mai mare 

parte se află in jurul Balcanilor, unde 
âmăntul este mare parte productiv, 

populaţiunea foarte harnică şi bo
gată, şi cuprinde pe cei mai leali şi 
mal domoli supuşi ai sultanului. S'a 
zis, câ oraşul întărit Sofia este d’o 
mare însemnătate şi câ congresul s’a 
supus numai sfoi ţârilor uneia din 
puterile represintată acolo. Vă pot 
asigura, lorzii mei, câ in toate a- 
c.estea nu este măcar o umbră de 
adevăr.

Mehemet-Ali desvoltâ către colegii 
săi, şi mal ales către plenipotenţiarii 
Engliterel, părerea sa asupra acestui 
obiect — şi a vorbit cu o completă 
esperienţâ militară şi cu cea mal 
esactâ cunoştinţă despre toate loca
lităţile in cestiune — că nimic nu 
este mal greşit ca ideia, câ Sofia re- 
pr< sintâ o forte posiţiune strategică 
şi câ aceia, cari o stăpânesc, pot să 
meargă la Coustantinopol ocolind 
Balcanii.

Lorzii mei! In privinţa Bosniei, 
relativ la care eraţi greşeli conside
rabile , congresul avea inaintea sa 
una din matei iele cele mal grele,

daca ar fi voit să incerce a pune pe 
sultan iarăşi acolo ca o autoritate 
adevărată şi plină de putere. Aceasta 
era negreşit ţinta unanimă a con
gresului. Dar greutatea consta in si
tuaţi unea unora din provinciile sale 
cele mal depărtate, şi mal ales a 
Bosniei. Starea de lucruri d:n Bos
nia, şi din alte ţări şi provincii 
cari sunt in legătură cu dânsa, a 
dat naştere la anarchii cronice. Nici 
o limbă nu poate să descrie in de- 
ajuns starea de lucruri din acea 
parte a peninsulei balcanice, care 
cuprindea România, Serbia, Bosnia 
şi Erzpgovina şi alte state. Intrigi 
politice, continue geloşii, lipsa com
pletă de simţul comun public şi d;- 
scopuri şi ţinte cari afi valoare pen
tru un simţimânt patriotic ; ura de 
rase, certurile de religiunl şi mal 
înainte de toate lipsa de o putere 
superioară de control, cu o insem 
nâtate recunoscută, asupra acestor 
ţinuturi, - -  pentru a introduce 
oare-care ordine in această popula- 
ţiune mare şi crescândă, era una din 
acele datorii dela cari nu putea să 
se sustragă nici unul din aceia cari 
cunosc obiectul. Iu cursul acestor 
din urmă ani Poarta a putut să e- 
sercite o oare-care autoritate, şi deşi 
ea nu era de ajuns, safi. şi daca era 
de ajuns, nu era esercitatâ cu înţe
lepciune, tot era ori şi cum o auto
ritate la care puteafi să se adreseze 
aceia cărora le displăceau acele a- 
gitaţiunl. In acest moment insă, 
Turcia nu este in stare să ia asu- 
prâ'şf o poziţinne a tât de plină de 
responsabalitatp. M’am informat des
pre aceasta pe lângă bărbaţii cel 
mai speciali, şi rezultatul cer etă- 
rilor mele precum şi acela al pro
priei mele convingeri este. câ nimic 
alt de cât o armată de 50 000 oa
meni, şi ân< â din trupele turceşti 
cele mal alese, ar putea pentru mo
ment să restabilească ca un fel de 
ordine, dar chiar şi această încer
care n ar putea âncâ să reuşească. 
In ce poziţiune s’ar afla Turcia daca, 
in momentul cănd ea, dnpă cam se 
poate spera, ar intra pe o nouă cale 
de îmbunătăţire şi de linişte, ar a- 
v. a să trimită o armată mare in 
Bosnia şi Erzegovina, spre a is
prăvi o dată cu acele elemente grele 
şi periculoase. Este foarte clar, şi 
d-voastră veţi recunoaşte, câ o ase
menea ţintă din partea Turciei i-ar 
fi adus de sigur cu sine şi propria 
ei ruină. Ce era dar de făcut? Mal 
sunt şi alte exemple in istoria di
plomaţiei in care se vede câ părţi 
din globul pământesc, ba incâ părţi 
civilizate, după ce afi suferit pusti
iri a şi nenorociri mari, afi fost re
date ordinel şi Jinişteî. Astfel fiind 
împrejurările, puterile Europei şl-afi 
îndreptat privirile asupra unei pu
teri vecine, care se bucură de o po
ziţinne cu totul diferită şi care ate 
to t de o dată un interes in aceea, 
de a vedea restabilindu-su in acea 
ţară progresul şi fericirea — o pu
tere, care să ia asupră’şi misiunea 
pentru restabilirea ordine! şi a pros
perităţii dorite. In cazul ce vă es- 
pusel, d-voastrâ aţi văzut, că pozi
ţiune a Austriei este ast-fel, in cât 
sare lămurit in ochi că este cea mal 
proprie d a lua asuprâ’şl o asemenea 
funcţiune. iSu pentru prima oară 
este aceasta câ Austria, după rugă
ciunea Europei, ocupă provincii spre 
a restabili acea ordine şi linişte caro 
este in interesul european. Nu nu
mai o dată, de două saft de trei ori 
a procedat astfel Europa. In împre
jurările acestea, Austria a fost in
vitată să asigure acea stare regulată, 
pe care Europa certa de atâta timp 
s’o vază introdusă. In cazul de faţă 
Austria avea un interes fondat in 
manţinerea liniştel, căci. după cum 
cred, ea ţine in intrul fnintarielor 
sale 150,000 de fugari din Bosnia 
şi trebuinţele lor sunt foarte mari. 
De aceea dar s’a găsit cu cale ca 
Austria să ocupe acele provincii şi 
să pue liniştel nişte fundamente a- 
dăncl.

ritâţil congresului. După cum vă p 
taţi convinge din hârtiile depuse ă 
tăzl pe masa parlamentului <1 uj 
lorinţa nobilului mefi amic, Austf 
i primi această funcţiune de i 
-.redere şi este decisă să inded 
hească această îndatorire foarte iu 
portantă. Cu nn mare zel am ;ij 
ta t’o in această împrejurare. (Apl; 
uze).

Lorzii mei! In urma acestei i; 
voiell a început să se strige sus 
tare, contra aceea ce unii voiaft să n 
rneascâ o împărţeală a Turcii. Lo: 
zii m ei! Scopul nostru la recomai 
darea acelei măsuri, a fost d’a apă) 
pe Turcia, şi aceasta nu insemneiîj 
nici decum o împărţeală a Turcit 
(Aplauze). Se poate ca o ţară i 
pearză provincii, dar aceasta nu » 
să zică numai decăfc o impărţeal 
Am văzut de curând, că una din ţ

j

api

1) Uni corect ar fi a se «ioc guvernul rotnin

Lorzii m ei! Sunt cel din urmă 
care ar putea să dorească— in caz 
cănd această politică ar fi desăpro- 
b a tâ— ca să înlătur răspunderea 
legată de aceasta, zicând câ s’a vă
zut necesitatea d’a ne supune maio-

rile cele mal avute a perdut 
vlncii; dar este oare Franţa p e n f ' 
aceasta împărţită ? Nu este Fran^- 
una d;n puterile cele mari din lua 
care are înainte’! un viitor domin 
tor? (Aplause). Chiar şi Austria -j 
perdut provincii, poate mal mul ;s 
chiar decât Turcia, şi sunt sig 
despre aceasta, câ Englitera a p l " 
dut provincii pe cari le număra pri, 
tre posesiunile sale cele mal de pr* 
— o perdere pe care trebue s’o d 
plângă in acest moment orl-care e 
glez! Am perdut'o din cauza un 
rele guvernări. Daca sa r  6 aplic 
atunci bazele cari se aplică astă 
in relflţiuuile dintre ţara noastq 
colonele sale, noi n’am fi perdti 
cele provincii şi puterea ţării mi 
stre ar fi fost incâ odată pe a t1 
de mare. Este foarte adevăra ţi 
sultanul turcesc a perdut provine 
că armatele sale afi suferit iăfrâir 
gert; c ste iarăşi foarte adevăr!» 
inamicul şefi stă şi astâzl incâ in 
intea porţilor sale. Dar toate ace1 
tea s’a fi intâmplat şi la alte pute 
El este incâ in posesiuni a capital 
sale; el nn ş[-a părăsit incâ eaj 
ta la, şi de fapt inamicul incâ 1 
intrat intr'ânsa. O putere care q 
meşte proprietate a sa unul din*'; 
raşele cele mat tari din lume şi cal 
are inea la dispoziţiune o arma tăi 
o flotă, şi care mal guvernează peţ 
20 milioane locuitori, nu poate 
considerată ca o putere al cărei ţ  
ritoriu a fost împărţit. Turcia eui 
peană mal cuprinde şi acum un 1 
ritorifi de 60.000 mile pătrate ge 
gr fice, cu o populaţiune de şase n 
lioane, care este mal cu deoseb 
iuţesatâ prin provinciile din 
pierea capitalei.

Acnm, lorzii mei, consideraţi ut 
cerea in privinţa Batnmulul. Ifas i 
bucurat foarte mult, daca Bătu rufe 
ar  fi rămas iu mă ni le turceşti, Mi 
numai din acel punct de vedere £ 
neral, câ cu cât scurtăm mal puţ 
teritoriul turcesc din aceea parte 
pământului, cn atât mal bineJ 
poate păstra acolo prestigiul şi 
fluenţa Porţii. Ce este acest Bătu 
despre care am auzit atâtea in 
ceste din urmă timpuri? Prin soc- 
tate şi prin lume se vorbeşte de 
ca cum ar fi nn aldoilea Portsmor 
(risete). Ar trebui comparat cu C 
wes. (Noi risete). Batumul poate 
conţie trei corăbii uiarl, şi când jj 
vor fi indesate tare, ca in portur 
din Londra, poate câ ar avea ‘ 
pentru şase. (Risete). Şi când sn 
mal ales vântul de la Nord, acel 
vase sunt espuse la cele mal mi* 
pericole. Acest port nu poate să$ 
întins spre luare adânc. Acolo 4 
se poate zidi, nn se poate stabili '| 
port artificial, nu se poate eonsjL 
nici o apărătoare contra valora 
Spre ţărm, ar fi cu putinţa să , 
mărească portul de la Batum, i  
numai cu ajutorul unor ingineri .1 
întâiul raDg şi cu o cheltuială de pa 
milioane. Daca ne-am gândi la t 
minarea acelui port, după chi 
acelora cari sunt ln alte ţări, 
mal ales ln marea Neagră, apoi 
n’ar putea să fie terminat mal . 
inte de 50 ani. Este oare acei 
o afacere pentru care Englitera 
fi trebuit să intre ln resbel cu Rus

Aceasta este origine involel 
la Constantinopol, care este dep 
Înaintea il voastră, şi cu această c 
venţiune noi n’nrn urmărit mu


