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(Agenţia Havas)
(21 octombre, 4 ore seara)

Londra, 31 octombre 
belul Stanley a plecat ieri la insula 

R). Srnitk va pleca mane. 
io depeşe a ziarului ‘Times», se 

Emirul Şere-Ali are de gănd să 
bglitero o transacţie asupra ces- 

tfgauiel. Proiectul unei campanii 
litroa aceasta pare ea ’i părăsit.

|J Ş Oonstaatinopol 31 octombre.
I«poziţiile luate de cătră oştirea ru- 

n la Audriauopol arată intenţia de a 
rine acolo.

Pesta, 21 octombre.
Jj| bta’o întrunire ţinută de cătră partidul 

ral,Fin seara de 20 cnrent, d, Tisza a
0 expunere a situaţiei din afară şi 

ptivst o mare discreţie, 
istă expunere a fost primită cu a-

Roma, Bl octombre.
1 a prim it dem isia m iniştrilor Corti, 

Brocketti.

(21 Ootomvrie 8 ore seara)

Paria, 21 octombre. 
ţirea recompenselor la expozanţi a 

loc astăzi* Ceremonia a fost prezi
da cătră prezidentul Republice!, în

norat de prinţi străini, de prezidenţii 
leiBrşi de miniştri. Prezidentul Re- 
few a mulţumit guvernelor şi popov- 
i străine de încrederea ce afi avut in 
E lnănd parte la expoziţie , a 

că succesul expoziţiei a fost 
mare, cu toate dureroasele in- 

t ee Franţa a avut să sufere. Ma- 
a încheiat exprimănd speranţa că 
ea acestor nenorociri va desvolta 
Inţa concordia, respectul de lege şi 
de patrie.

Paris 21 octombre.
seară mare mulţime pe bulevarde 
şi strălucitoare iluminaţii. Mare a-

BUCUREST1
Star ţi, IO  (33) oc tom bre

T ipul* organul opoziţiunel in- 
ffigente, (precum am fost numiţi) 
|  in totdauua dec&t a ro- 

Ipmţirile cele mal călduroase de 
jp şi de îngrijire pentru armată; 
f in sferile militare mal inalte 
wupaţiunele politice prea dese 
,iu venit a complica chiar ces- 
jue speciale aducând pedicl ade
ptelor interese a le armatei, noi 
,[ a face ca venita deosebire, şi 
|  fle-cărul partea sa de laudă 
[le mustrare. Chiar adevărurile 
râtoarece am anunţat câte odată 
I o dovadă mal mult despre inte- 
ce ne insufiăaceasts instituţiune. 

trainica trecută am asistat la 
Itrea primirel armatei şi ne u- 
pe deplin cu glasnl unanim al po

li unei Capitalei pentru a felicita 
I «ea armată şi a ne felicita pe noi 

|e ,  de frumoasa el înfăţişare. 
Sbirea de ţară şi un aer bărbă- 

inălţat ăncă prin conştiinţa da

toriei împlinite sn zugrăveaţi pe fe
ţele oştenilor noştri, şi bună starea 
lor m aterială cel puţin a acelor ce 
ni s’aft a rătat, ne a umplut sufle
tul de mulţumire.

Da, in inima fiecârnlom este o coar
dă de ,  chaumnismu * care resntăă fără 
voiă la vederea armatei ţăref sale 
intorcându-se in patria el biruitoare 
şi glorioasă. Ea a resuHat puter
nic la 8 Octomvrie şi in peptnl no
stru ; uitând oi ce altă preocupare 
nu simţeam de cât mândria.

Astăzi rein traţi in stăpânirea ra
ţiune! reci, aşezaţi in liniştea cabi
netului, mal avem ăncă alte cuvinte 
de zis in ocazia armatei.

Aceasta oştire, de a cărei infâţo- 
şare ne patern mândri in faţă chiar 
a străinilor, şi de a cărei gloriâ se 
împodobesc astăzi d-nil de la gu
vern şi cu al lor, cu ce inverşunare 
nu o comb&teafi in vremea guver- 
nulul conservator.

Această moştenire, o dinioare hu
lită şi de spreţnită, astăzi le slujeşte 
de treap tă  pentru a se inâlţa şi 
to t odată de mijloc pentru a ascunde 
mizeriile administraţinnel lor.

Insă precum d-nil radicali totdeauna 
inconsecnenţt a fi fo s t , astfel şi in ces- 
tinnea armatei sunt lipsiţi de şiru in 
lucrările lor. In loc de a păstra şi a 
desvolta, fără exagerare ,dar in mar
ginile adevăratelor trebuinţe ale ţâ 
rei, această institnţinne a armatei 
pe care guvernului conservator i-a 
trebuit a tâ ta  vreme, a tâ ta  lucrare 
şi atâta statornicie pentru a o înte
meia, aceşti oameni, cari nu afi alt 
respuns, când le impută cineva ne
norocirile stărel de faţă a lucrurilor, 
decât : , vitejia armatei* aceiaşi oa
meni lucrează pe de alta parte a 
distruge ceeace avem. Fără a mal 
vorbi de planurile lor ascnnse de re
forme generale, vom aminti propu
nerea făcntă de nn călduros parti
zan al dd-lor Brâtiano-Rosetti, de de- 
pntatnl Origorescn. Raportai sâfi a- 
snpra budgetnlul ministerului de rea- 
boifi nu propune nimic mal puţin 
decât desfiinţarea artileriei terito
riale, a acestei creaţiunl originale şi 
binefăcătoare, admirată de oameni 
speciali din străinătate şi care a fă
cut slujbe a tâ t de însemnate in res- 
boinl de faţă.

Şi, fiindcă ne aflăm pe acest tă
râm, de ce să nn spunem cum guver
nanţii noştri de astăzi desgustâ şi de- 
moralisează armata prin favoritismul 
nemal pomenit ce'l intrebninţeazâ in 
toate privirile. Nu meritul, capaci
tatea, bravura safi vechimea sunt 
titlurile cerute pentru inaintarea in 
graduri ; destul este să te arăţi de
votat partidului radicali şi vel trece 
peste toţi camarazii.

Dacă vom cerceta acum chestiu

nea decoraţiuuelor militare ce vom 
găsi. La serbarea de Duminică am 
fost isbiţl de nn fapt, pe care avu- 
serăm ocazia de a’l constata şi in 
alte împrejurări. Acest fapt este că 
mal toate peptnrile erafi împodobite 
cu decoraţii, şi că acei aş tunică mi
litară purta câte 5 şi 6 diferite 
cruci.

Acest îndoit fapt dovedeşte până 
la evidenţă ca făptuitor afi trecut 
cu mult peste scopul in vederea câ- 
rui s’afi creat decoraţiile militare. 
Să ne explicăm.

De sigur ca nimeni nu va tăgă
dui Franţei, de pildă, certificatul de 
a avea soldaţi înzestraţi cu bravura 
individuală şi cu simţimentul exage
ra t chiar a gloriei uniformei. El 
bine? Nn ne sfiim a declara ca la 
intoarcerea armatelor sale biruitoare 
din resboiele Crlmulul safi Italiei 
nn ar fi găsit cineva nici a 20 par 
te, proporţional vorbind, din totalul 
soldaţilor noştri decoraţi. Când vezi 
acel semn de onoare pe peptnl u 
nni soldat francez poţi zice cu în
credere: , Pe câmpul de bătălie a  
cest om s’a deosebit de camarazii 
se! prin o faptă de vitejie.* Pe când 
cn sistemul arm at la noi, ca o ar
mată decorată mal in totalitate, vă
zând nn militar decorat, stai Ia în
doială şi te  mărgineşti a zice; „A. 
ceata a fost pe câmpnl de bătălie.*

Precum in rândurile civile aseme
nea şi in rândurile militare, sem
nele nnnl merit superior afi perdut 
interesul şi valoarea lor prin intre- 
bninţarea nemărginită şi necumpă
nită ce s’a făcut cu dânsele.

In cât priveşte armata, râul nn 
se mal poate îndrepta, din fericire; 
să nn creazâ cititorul că a dat aici 
peste o greşeală de tipar; cn tot 
din adânsul am scris die fericire 
căci pentru vindecarea abuzului fă
cut singura cale s’ar putea găsi cu 
ocaziunea unul nofi râzboifi, de care 
rugăm pe provedinţa să scutească 
pe ţara noastră care are a resimţi 
multă vreme ăncă durerile gloriei 
militare.

Daca aceste rânduri ar fi fost scrise 
numai in interesul partidului no
stru, aici am fi avut locul de a rosti 
încă odată regretele şi simpatiile 
noastre pentru acel bărbaţi cari 
au lucrat cu energia adevăratului 
patriotism la crearea, putem zice 
şi la desvoltarea acestei instituţiunl 
ce ne dă astăzi motive de o aşa 
legitime mândrie.

Dar am lăsat la o parte aceste 
consideraţiunl tocmai pentru a pă
stra cugetărilor aici expuse carac
terul lor abstract şi desbrăcat de 
ver ce scop special de partid.

»Românul* combate ideile emise 
de noi in privirea organizării vii
toare a Dobrogef. Noi am cerat ca 
şcolile primare din Dobrogea să fie 
confesionale, să nn impnnem popn- 
laţiunilor limba şi institnţiile noa
stre, in fine ca Dobrogea să fie tra 
sată ca o provincie deosebită respec- 
tăndn-se legile, datinele, individua
litatea lor locală, iar nu ca Româ
nie transdannbianâ.

Cuvintele, pentru car! am făcut 
acele propuneri sunt mnlte şi varii; 
cel mal grav insă e — că cn toate 
drepturile noastre istorice necontes
tabile asupra acelei părţi de ţară — 
ea este azi de facto o ţa ră  străină 
şi nici nu putea fi altfel, de vreme 
ce dominaţiunea română a incetat 
acolo de aproape cinctsute de ani. 
Al doilea cuvânt e, că am voi să nn 
ne fie ruşine in tr’o zi de starea, in 
care administraţia ineptă, immorală 
şi vândută a generaţiei liberale de 
astăzi a adus România intreagâ.

Da aceea unirea personală a pro
vinciei cn România ar fi poate ex 
pedientul cel mal hun, pentru a 
scăpa de lăcustele diurn aşilor, ca 
malarzilor şi postnlanţilor flămânzi 
care cotropesc şi vestejesc in Ro
mânia total — instrucţie, adminis 
traţie, advocatura, justiţia chiar.

Acuma venim la răspunsurile »Ro
mânului*.

»Românul* numeşte ideile noastre 
erezii. Să vedem ce erezii s â n t:

Ziarul guvernamental zice că noi 
nn ştim safi uităm, că deja Luther 
a stigmatisat identificarea ştiinţei 
cu biserica, o identificare, la stăr- 
pirea căreia n’a încetat, nu încetează 
de-a lacra pedagogia modernă.

înainte de toate Românul trebne 
să ştie,căşooala primară n'are a face 
nimic cn ştiinţa, precum pe de altă 
parte ştiinţa n'are a face nimic cn 
pedagogia.

Şcoalele primare nu sunt institu
te  pentru propagarea ştiinţei, ci in
stitute de creştere, (educaţiune). Pe 
de altă  parte biserica este aseme
nea un institut de creştere şi in
fluenţa el asupra şcolii primare este 
cea mal folositoare. G ititul, scrisul 
şi socoteala uu sunt ş tiin ţe , sunt 
mijloace numai cele de’ntâifi pentru 
a'şl fixa memoria şi a ajunge la ou- 
noştinţe, cea din urmă pentru a u- 
şnra judecata asupra valorilor. Ma
teria adevărată ce caută a se preda 
in şcolile primare, trebne să fie edu
cativă. Tocmai acesta e defectul şcoa- 
lelor din România, că a tâ t cele pri
mare cât şi cele secundare ingrenie 
memoria şi judecata copiilor o'o mul
ţime de cunoştinţe nefolositoare —-  
nici o programă de studii nu-I aşa 
de icârcatâ ca cea din România 

lăsând cnraoternl şi sentimentele

paragină. Ştiinţa incepe abia acolo, 
nnde judecata e coaptă, disciplina 
caracterului deplină —  Înainte de 
această epocă nu există de cât 
creştere, prin deosebite mijlosce, 
din cari religia e cel mal puternic. 
Partea pur-dogmatică a religiei se 
pierde cn vremea, dar simbnrul el 
moral remăne şi formează tăria  ca
racterului. Institutele noastre de 
educaţie —  interconfesionale —  pro • 
duc pehlivanii şi papugil, cari de 
la 15— 16 ani Încep a aspira la 
foncţiile statului, Impln — prive
lişte greţoasă — localele obscene 
de petrecere şi ne inspiră de pe 
acnm deagust şi o mare nelinişte 
in privirea viitorului României.

Dar dovada cea mal limpede, că 
tocmai idea »Românului * este o 
erezie, snnt şcoalele confesionale din 
Anstro-Ungaria, singurele institute 
vrednice de toată  landa, care 
disciplinează In mod riguros ca
racterul popolaţinnilor române de 
acolo. O altă dovadă sunt şcos- 
lele catolice din Bncnreştl, vizi
ta te  de copil români, ba de evrei 
chiar. Şi de cet Pentru că şcoalele 
interconfesionale corup. C’un cu
vânt şcoalele elementare snnt ins
titu te  de educaţie, iar mijloacele sunt 
cunoştinţe fie practice, fie religi
oase.

Indealmintrelea »Românul* gre
şeşte rââ, citând in aCeastă privire 
pe Lnther ca antoritate. In reali
tate obscurantismul introdus in Ger
mania prin reformaţi a fost malt 
mal mare şi mal cumplit, de cum 
’afi introdus vre-o-dată catolicii. 

Reformaţii aă ars şi spânsnrat ere
tici mal răft de cât catolicii, şi toc
mai contra acesta! obscnramtism 
barbar catolicii aă introdus şcoala 
primară populară, care este o in- 
venţinne a lor, dacă se poate intre- 
bninţa acest cnvănt. Tocmai ordi
nul cel mal calomniat — Jesuiţil 
sunt creatorii şi respânditoril învă
ţământului popular gratuit, care 
înaintea lor nn exista.

Lăsăm la o parte pedagogia d-lor 
modernă, care se vede că e a tâ t de 
modernă, in cât n’o cunoaşte ăncă 
nimenea. Pedagogia na are a im
pune materia entare ori cotare, ce 

a se preda, ci numai modal de-s 
preda pentru a inriuri asupra ca

racterului şi a disciplina mintea.
E o ştiinţă formală safi mal bine o 
a rtă  pentrn a face mal priceput co
pilului ceeace voim să’l spunem şi 
’! imprima mal adânc ideile mo

rale , şi câte puţin a deveni directivele 
ieţil sale. In materie chiar ea nu 

deoide nimic.
De aceia am ruga pe .Românul* 

să na confunde pedagogia adevărată 
cu ideile secăturilor republicane ,



cari vor s& pue mâna pe şcoala 
primară şi a căror pedagogie con
sistă intru a nu avea nici o pedagogie. 
Atăt pentru instrucţia publică a do
brogenilor.

Ideile «Românului* sunt greşite 
ori tendenţioase, in tot caşul idei, 
din care nimeni nu va putea să tragă 
folos.

Iată ce zice insă «Românul* des
pre limba administraţiei din Dobro- 
gea :

«Fiecare ţară are o limbă a sta
tului, o limbă a cetăţeanului, un in
strument de inţelegere comună, care 
poate să difere de graiul naţional 
al individului cutare saă cutare. Sta
tul n'are dreptul d’a persecuta gra- 
iurile locale. Ele pot şi trebue chiar 
să figureze in scoalele respective. 
Turcii din Dobrogea vor invăţa tur
ceşte, tătarii tătăreşte, mal bine 
ăncă decât sub dominaţiunea oto
mană. Toţi cetăţenii români insă, 
fără distincţiune de origine safi de 
religiune, sunt datori a cunoaşte limba 
comună a statului, limba prin inter
mediul căreia ei se pot înţelege unii 
cu alţii, ca membri al unei singure 
f  omilii politice.

Aceste idei nu sunt greşite, nu 
sunt tendenţioase : ele sunt primej
dioase.

Asupra acestor idei nu mal în
cape nici un fel de disenţiune : este 
in vecinătatea noastră un stat, in 
care ele sunt aplicate şi nu avem 
decât să căutăm urmările acestei 
aplicaţiunl, pentru ca să ne incre- 
dinţăm despre aceasta. Cuvintele pe 
cari le extragem din «Românul, par 
a fi estrase din foile maghiare; din 
cuvânt in cuvânt argumentele, cu 
care «Românul* combate cererile 
noastre, sunt argumentele cu care 
politicii maghiari combat cererile Ro
mânilor din Ardeal. Intr’un cuvânt 
politica pe care «Românul* ne sfă- 
tneşte s'o urmăm faţă cu Dobrogenii 
este politica pe care maghiarii o ur
mează faţă cu «Românii* din Ardeal.

E înţeleaptă această poliricâ?
întrebaţi pe Ardeleni, cft el să vâ 

respundă.
«Românul* zice : «România trans- 

danubianâ există; dar trebue să ştim 
a o iubi ca şi ea s i ne iubească. *  

Aşa este, trebue sâ ştim a o iubi, 
pentru ca şi ea să ne iubească. 
Dacă insă vom procede faţă cu do
brogenii cum maghiarii proced faţă cu 
ardelenii, dobrogenii ne vor iu
bi, cum ardelenii iubesc pe ma
ghiari.

Mal avem nevoie de alte dovezi? 
Rusia urmează aceeaşi cale a Intro
ducerii silnice a limbii Btatulul, apoi 
o urmează Prusia In provinţia Posen, 
In Alsas şi Lorena, c’un cuvânt toate 
statele cuceritoare. E o armă peri
culoasă aceasta In mănile celui slab, 
căci se ’ntoarce mal In genere con
tra lui la urma-urmelor. Pasajul din 
«Românul* e evanghelia tiraniei 
maghiare, ruseşti, prusiene. Noi con- 
cedem ca limba românească sâ fie 
obiect de studiti obligatoria, însă 
predarea tuturor obiectelor sâ se 
facă In limba maternă a copiilor, 
căci numai aşa vor pricepe ce ’n- 
vaţâ, şi numai aşa vor Învăţa a iubi 
România.

Acum venim la instituţiile noas
tre liberale, pe cari n’am voi sâ le 
vedem Introduse In noua provincie. 
Am voi sâ se respecte adică statu- 
quo ante bellum, relaţiunile de pro
prietate şi de posesiune, adminis
traţia comunală cum a fost, juris- 
dieţiunea matrimonială exercitată 
de cler, sentinţele de pace dictate 
părţilor prin persoane clerice, c’un 
cuvânt toată organizaţia primitivă, 
Insă morală şi de bună credinţă a 
unul popor primitiv. Pentru aceasta 
ar trebui un studiti Îndelungat făcut

la faţa locului, asupra obiceielor 
pământului, asupra acelui drept viu, 
recunoscut de toţi şi neoontestat de 
nimenea, care cuprinde puterea sa 
coercitivă In sine ănsuşl şi In con
ştiinţa omului. Dacă «Românul* se 
teme de veacul de mijloc, sâ ’şl a- 
ducâ aminte, că amândouă ţările 
noastre Dunărene n’atl avut de la 
fondarea lor, şi până In suta a opt
sprezece nici un cod scris (codicele 
Vasile-Lupu şi Matei Basarab nu 
s’ati aplicat nici o dată) şi că abia 
Fanarioţii, stricând ţara din teme
lie şi corumpând până In măduvă 
simţul de drept al românului, ati fost 
siliţi sâ ’ntroducă norme scrise ln- 
tr’o societate, In care totul era pu
tred, iar şiretlicul, sofi3ma şi nea
devărul se Introdusese In locul sen
timentului înnăscut de dreptate şi 
de adevăr.

D I N  A F A B l

Intre candidaţii pentru tronul Bul
gariei, se vorbeşte prin ziarele stră
ine, că ar fi şi generalul Ignatiev. 
0 corespondentă adresată din Rus- 
ciuc, du data de 7 octombre, cătrâ 
«Corespondenţa politică* din Yiena, 
zice că un comitet bulgar, instituit 
pentru a discuta asupra candidaturi
lor, a adoptat candidatura diplomatu
lui rus. Foaia austriacă nu spune in
să prin cine era instituit acel comitet 
bulgar.

Se scrie din Constantinopol către 
«Pol. Corresp.* că in şedinţa din 
12 octombre a comisiei intemaţior 
nale pentru organizarea Rumelie) ră
săritene, s’a ivit o nouă neînţelegere 
intre Rusia şi Poarta. Comisarul rus 
a cerut Porţii sâ comunice comisiei 
proiectul de regulament, ce are de 
gând sâ aplice celorlalte ţinuturi 
ale Turciei din Europa, conform sti
pulaţiilor tractatului de la Berlin. 
Comisarul turc a refuzat declarând 
că, conform articolului 23 din trac
tatul dela Berlin, această cestiune 
nu va intra in desbaterea comisiei 
decât când Poarta va fi adoptat re
gulamentele de cari e vorba.

Se scrie din Constantinopol cătră 
«Polit. Corr.* din Viena :

«Spusele prinţului Duducov-Kor- 
sacov, care este acum in Constan
tinopol, fac sâ prevedem complicări 
none in Rumelia. După cum ăl este 
obiceiul, prinţul Duducov vorbeşte 
la toată lumea cu atâta francheţâ, 
că ori trebue sâ fie indiscreţie din 
parte’I, orlcâ este un calcul dibaciti. 
El ia in bâtae de joc lucrarea co
misiei internaţionale, şi zice că ea 
lucrează pentru o Rumelie resâritea- 
nă. care niciodată nu va exista. «In 
realitate, a zis dânsul, este peste 
putinţă de a mal pune din noti a- 
ceste ţinuturi sub jugul otoman.. 
Musulmanii nu pot trăi pe un pi
cior de egalitate cu creştinii; el tra
buc să fie stăpâni. Congresul din 
Berlin n’a cunoscut deloc această 
trăsură caracteristică a musulmani
lor impârţind Bulgaria in doâ părţi 
şi decretând crearea artificială a Ru
melie] răsăritene. — îndată ce noi 
(Ruşii) vom părăsi ţara, o luptă de 
viaţă şi de moarte va isbucni intre 
bulgari şi musulmani. Bulgarii mi- 
ah declarat insişl, că vor măcelări 
pe Turci pentru a sili pe Ruşi sâ 
se întoarcă inapol; şi când le' am 
spus că atunci voiţi fi silit sâ pun 
a’I împuşca, el, mi-ati răspuns că 
vor muri bucuroşi de gloanţele cre
ştineşti (?!), O sută şai-zeci şi doâ de 
localitâţel creştine, din spre miază
zi de Andrianopol mi-att adresat p e- '
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tiţil cerăndu’ml sâ le las oştiri ca 
sâ le protegeze, dacă nu, apoi vor 
emigra In Bulgaria.*

«Prinţului ăl place sâ Înfricoşeze 
pe comisarii europeni, şi de mal 
multe ori, a declarat In gura mare, 
că el ar face tot ca să protegeze 
pe comisari, dar că nu poate răs
punde de Bulgari, cari sunt foarte 
aţlţaţf. Cât despre finanţe, prinţul 
a trimes In Bulgaria toţi banii cari 
i-a găsit In Rumelia răsăriteană, şi 
e gata sâ predea In seama comisiei 
lăzile... goale.*

Notiţele oficiale daü următoarele a- 
mănunte asupra oştirilor englezeşti a- 
d uñate şi gata de râsboiü pe gra
niţa Afganiel :

Coloana delà Kuram, suă coman
da generalului maior Roberts, se com
pune din trei baterii de artilerie , 
un escadron de husari, un regiment 
de călăreţi din Bengal, un regiment 
de linie şi şase regimente indigene. 
Divizia delà Moultan sub comanda 
locotenentului general Donald-Ste
ward : 8 baterii cu tren de asediû, 
un regiment de husari, doă de că
lăreţi din Bengal, doâ de linie , şi 
cinci de pedestrime indigenă,— Co
loana de la Quettah, sub comanda ge- 
neralulul-maior Biddulph : 2 baterii 
de munte şi una de câmp, trei re
gimente de călărime indigenă, unul 
de linie, şi şase de pedestrime in
digenă.—Fiecare coloană are saporl 
şi minori.

Extragem dintr’o corespondenţă 
din Roma cătrâ ,J1. des Débats* 
următoarele :

«Sfântul Scaun să găseşte azi in 
mare încurcătură finanţiară, in urma
pontificatului reposatulul Piu IX.....
Este adevărat că Leon XIII se o- 
cupă mult cu punerea in orănduială 
a afacerilor Vaticanului. Papa Leon 
este un administrator, şi s’ar putea 
regreta că, in loc să fie chemat la 
postul ce ’1 ocupă acum, cardinalul 
Pecci n’a fost chemat şi destinat de 
Providenţă la ministerul de finanţe.

¡ Leon XIII, prin caracterul sëü, este 
pornit la ordine şi economie; s’ar 
putea zice că este pornit chiar la 
sgărcenie, dacă n’ar fi nepotrivit să 
punem numele unul papă lângă nu
mele unuia dintre cele şapte păcate 
strigătoare la cer. Oamenii de aşa 
caracter nu şi '1 părăsesc nici chiar 
in gerarea averii lor proprie.

,. ... Se zice că Leon XIII, adânc 
ingrijat de mizeria, ce domneşte in 
Italia, şi mal cu seamă la Roma şi 
la Florenţa, şi privind ca o dato
rie de a mal uşura acea mizerie 
fără insă a compromite finanţele 
pontificale, are de gând să facă o 
imensă vânzare a tutulor obiectelor 
de orl-ce fel ce s’aü fost oferit lui 
Piu al IX, şi dintre cari multe sunt 
de un preţ însemnat. Acele obiecte 
sunt astăzi inchise in sălile Vatica
nului, nnde sunt date uitării şi unde 
s’ar putea să se strice in părăsire 
cum sunt. Acest proiect este in a- 
devâr generos, şi executarea lui va 
fi cel mal bun răspuns, ce s’ar putea 
da celor ce învinovăţesc pe Leon 
XIII că e sgârcit.*

O depeşă din Roma către ziarele 
franceze spune :

Se asigură că cele d ’ântâl baze 
ale negoţierilor dintre Germania şi 
Vatican s’aü părăsit cu desăvârşire, 
in urma atitudinii deputaţilor-ceutru- 
lul in Reichstagul german. Ou toate 
astea, alte baze mal puţin radicale 
s’aü substituit planului larg de en
semble dela inceput. Pe cât se va 
putea, se va regula după legile ac
tuale, raporturile dintre stat şi bi-

/

serică, aşa incăt lucrurile să 
merge înainte fără conflict.

poată

Guvernul francez a primit adera
rea guvernului egiptean la aranja
mentele hotârtte intre guvernul en
glez şi cel francez, cu privire la mi
nisterul finanţelor Egiptului.

BUSIA şi ENGLITEBA

Reproducem sub acest titlu ur
mătoarele consideraţii, ce le face 
,  Jl. des Débats* asupra situaţiei din
tre Englitera şi Rusia, şi cu pri
vire la evenimentele ce se desfă
şură in Asia lângă graniţele acestor 
doă puteri :

Conflictul dintre guvernul Indiei 
şi Emirul din Cabul atrage fireşte 
luarea aminte asupra negoţierilor 
schimbate de mal mulţi ani încoace 
Intre Englitera şi Rusia, cu privire 
la situaţia respectivă In Asia cen
trală. Acele negoţierl aü fost ex
puse într’un document supus Par
lamentului englezesc In 1873 ; şi 
acum foarte de curând, cu prilejul 
expediţiei generalului Kaufmann prin 
Bokharia cătrâ partea de sus a 
văiel Oxulul saü Amu-Dariel, acele 
negoţierl aü fost obiectul a fel de 
fri de apreţuirl. «Pali Mail Gazette* 
a reprodus trăsurile cele mal de 
căpetenie ale acelor negoţierl, de 
oare ce Împrejurările de faţă le daü 
o uouă Însemnătate.

«In 1864, după invazia Rusiei In 
chanatul Kokandel, se deşteptară 
fireşte neliniştea şi susceptibilitatea 
Engliterel. Această putere nu putea 
consimţi sâ lase pe puternica el ri
vală a Înainta mereü in spre India, 
Pentru aceea se văzu In acea epocă 
ivindu-se, In capul guvernului en
glezesc, ideea de a ajunge la un 
schimb de vederi cu Rusia, spre a 
hotărî o zonă ueutră, prin bună in
ţelegere, a cărei ocupare sâ fie o- 
pritâ şi uneia şi alteia dintre aceste 
doă puteri. La fie-ce pas ce făcea 
Rusia in Tataria, ea protesta con
tra acuzării că vrea să cucerească 
acea ţară. In tr’o circulară impor
tantă, cu data de 21 Noembre 1864, 
şi care este coprinsă iu corespon
denţa diplomatică, de care se vor
beşte mal sus, prinţul Gorciaeov ¡se 
silea sâ demonstreze că Rusia ceda 
unei necesităţi imperioase, ce i se 
impunea prin caracterul turburător 
al populaţiilor turoomane limitrofe 
cu posesiile sale. El daclara că Ru
sia, sosind odată in vecinătate d’a 
dreptul şi nemijlocită cu Kokandul, 
are să se afle de acolea in colo 
in faţa unul stat mal solid şi 
mal compact, nu aşa de nesta-

rile guvernului englezesc, < 
că fusese confirmată in num i 
întrevederi ale ambasador.! >, 
glez de la Petersburg, sat <3 
pârâtul safi cu prinţul Gora:ci, ’ 
adevăr, cu toate protestării, 
Rusia ăşi urma cucerile in p,;: 
punea mâna pe Samarkandiţ 
pe Emirul din Bukhara săi 
cunoască tributar. Rusia t 
astfel cu desăvârşire stăpăji 
isvoarelor Sir-Dariel, şi in t? 1 
şi India engleză nu ma 
nea decât numai partea h: ţ 
ângustă a Tâtariel răsăritene 
natele cele mici, Karategihf 
was, cari se mărginesc cu

Atuncea guvernului englli 
in minte proiectul d’a stabtti 
cea faimoasă zonă neutrâ'ţj 
a cărei iniţiativă pare că#J 
lord Clarendon, şi după cri 
zonă trebuia sâ corăspunzăld 
Afgania. Rusia se grăbi sâ piti 
această propunere, şi la j J  
1869, prinţul Gorciaeov sofa: 
ambasadorul Rusiei la Lonn 
ronul Brunnov, următoarelew 
voiţi a repeta principalului v I 
tar de stat al M. Sale briifa > 
sigurarea pozitivă că M. jjj 
râtul priveşte Afgania ca i n 
desevărşire in afară din tij 
care Rusia poate fi chemaMttj- 
exercita inriurirea*. Trebuepj 
astea că această concesie fl 
către lord Clarendon a fosj 
nergie criticată de cătrej 
d’Argyll, de atunci secretarii 
la departamentul Indiei, şia-U 
tre guvernul din Calcutta,ftlO 
ale cărui priviri Oxul de iţM  
trebuit să fie desemnat c lfr  
estremă pentru invaziile Riti. 
notăm apoi in treacăt că v k >; 
pe atunci era acelaşi sir IolV; 
rence, care acum a scris o u  
foarte tare in contra polii 
mate de guvernul actual diij 
faţă cu Emirul din Cabala 
Clarendon, mal lămurit d e A  
inoepu negoţierile pe acest c | l  
temeiti, şi in luna lui aprilrixş 
propuse baronului Brunnovcjţu 
xeze Oxul de sus ca linie dHW 
care. Aceasta propunere det>H 
none «pourparlers*, şi fu măi 
cutată intr’o intrevedere cj 
lord Clarendon şi prinţul Gol 
la Heidelberg, in luna lui w 
bre acelaşi an. Cancelarul r 1 
Iară intre vor biter ului săă, |  
preferi ca Englitera sâ sem. 
ântâia el propunere, după ori 
gania să fie considerată 
neutră.

Cari era ti insă drept vorbii 
niţele acelei ţări? Emirii dirl 
aă revendicat totdeauna stă« 
micilor chanate Balkh (vecml

l

tornic şi mal bine organizat din
punctul de vedere social. Cancelarul | trie) Kunduz, Badakchan şi 
rusesc adâoga: «Acolo găsim limita 
geografică hotărltâ, pe care trebue 
s’o ajungem, insă, la care trebue sâ ne 
oprim: a mal merge înainte, ar fi sâne 
impunem silinţe considerabile şi sâ ne 
condamnăm a merge din anexare in a- 
nexare.* Cerneala cu care fusese scris 
acest menifest rusesc d’abia se us
case, dupe cum zice sir Henry 
Rawlinson, şi ostilităţile reîncepură 
pe riul Iaxarte saă Sir-Daria, cu mal 
multă energie de căt ori-când. In 
luna lui Iunie 1865, Ruşii trecuseră 
fcu mult peste linia fixată in circu
lară din Noembre 1864, şi puseseră 
mâna pe Taşkend (28 iunie). Acest 
eveniment dete loc la o proclama
ţie a guvernatorului general din 
Orenburg (septembre 1865), in care 
se zicea că ţarul n’avea nici o do
rinţă să ’şi mal intinză stăpânirea 
şi aşa destul de vastă. Insă acea
stă nouă declaraţie nu linişti teme-

situate intre Indu-Kuş la mit] 
Oxul de sus la miazănoapte, 
actual, Şere-Ali, a luat chiar'1 
pânire, la 1872, chanatul Bal 
tuncea, oare Oxul saü trâmtl 
ţilor Indu-Kuş ar arăta spre iaj 
graniţa afgană? Această cest! '• 
dicâ o vie şi minuţioasă contri 
care a durat nu mal puţin d i '"  
ani, dela 1869 până la 1870: 
moriurl lungi se aşternurâ 
parte şi dintr'alta, si cu toate > 
fuse vorba decât despre un pi 
fapt, adică a se şti ale cui stP 
adevăr chanaturile pomenite mi 
ăncă nu 8*a putut statornici tN 
legere. Sunt neatărnate saü iii 
stăpânirea lui Şere-Ali? Dintr’o i 
Consiliul Indiei publica, la 2(! 
1870, un raport in care eraü |  
grijire enumérate ţările stâpâcj 
cătrâ Emirul din Cabul, şi ca j 
prindea in acea enumeraţie ş |
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Bolkh, Badakhan şi ţin u tu - 

ocine până U  Oxus. De alt& 
II generalul Kaufm ann, guver
ii Ta tă rie i, prim ea delà cabi- 
din Petersburg ordinul de a 

le la o lu 'ra re  analoagă. Ra- 
I 8ÔÜ apăru cam pe la sfârşi*
I 1872. După concluziile sale, 
trebuia oricine să se aştepte, 
cari eraü obiectul contestării, 

state neatărnate , prin urm are 
|ară din stăpânirea lui Şere-Ali; 
armare d ar, nefiind posesiuni 

‘# > e , R usia ar putea pune m ăna 
fără a încălca Afgania, fără 

>ce peste faimoasa zonă neu tră , 
ralul Kaufmann nu m ergea aşa 
sparte incăt să trag ă  această 
cţie ; insă deducţia nu era  im- 

cuprinsă in acele premise? Ex- 
ia rusească la Khiva rupse ne- 
rile, cari nu s’aü mal p u tu t re- 
L Orice idee de zonă n eu tră  a 

g  ¡năşită. Englitera 6şl m ănţine 
al el de vedere ; pentru privi

ri, Oxul de sus este adevăra ta  
ţă a Afganiel, şi dânsa nu ar 

la admite ca Rusia să se in- 
ţţză dincolo de acea g ran iţă . La 

arcanda, Ruşii eraü ăncă de- 
|aţl de Peshawer cu 860 kilo* 
i; ajunşi pe ţârm il Oxulul de 
|io r fi depărtaţi numai cu 425 
« ti. 100 de leghe numai i-ar 
irţi atunci de graniţele Indiei 

"^Hkze. Acolo ar inoepe pentru In- 
ţjjf iengleză primejdia. O expediţie 

^^M itoare in contra Cabululu! ar 
"Wrten inlătura prim ejdia; insă pen- 

: y o ţe it i  vreme? Ducându-’şl ante- 
WM ostu île până la poalele munţilor 
‘■l idu-knş, Englitera n’a r face a lt 
■H dHR să mai scază dep ârtă rtrea  ce 
■ ţ  iesparte de Rusia, adică ar pripi 

ii ceasul unul n e in lă tu ra t con- 
De acea, credem că n ’a r  fi cu 

e pentru dânsa să facă altceva 
ţ, a se mărgini Ia o dem onstra- 
ţilitărească in contra Emirului 
se mănţine in graniţele’! ac- 

Îe, întărite cu toa te  astea  şi a- 
narate prin luarea in stăpănire  a 
portantei strim torl Kaiber. Stă* 

fiind pe această strim toare, 
itéra ar ţine bine inchisă poarta 

k
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(Urmare)
ştim despre populaţiunea Dobrogei ? 

zice nimic. Ved ca chiar aeapra aces- 
■pnnet an om atSt de învăţat oa onor. 

j Strat ne-a zis o enormitate, d-ea ne-a 
’ - , |irat că populaţinnea Dobrogei eete 
W  ¿00,000 suflete. Aci să’ml permiteţi 

H lin cu date certe oficiale. Ele provin 
|  ijla trei autorităţi necontestate, şi a că

ite cărţi sunt tipărite. Tustrele concor
zi unele cu altele, ceea ce probează 
titatea lor. Cifrele ce voiţi cita provin 
natietica Bulgariei, publicată în Bu
fii în anul 1877, de generalul Bo- 
>v, care a foşt special însărcinat de 

major rus cu această lucrare; din 
jjBkrzfia Turciei, şi care a avut la mănă 

I |w6 documentele ce există in privinţa 
^ j p t a ;  şi din etnografia Turciei de d.
I i r «, consul austriac la Filipopoli, oel din 
..Inşii scriitor despre acest obiect, şi oare 
'[dflispns de materialnl cel mal compleot 
..¡şa trecut prin mănele cuiva. După a- 
Mi autori eangiacurile unite a Tulcel 
ia  Varnel la un loc nu afi mal mult de 

t JlAOO locuitori. Prin urmare nu cred 
^BDobrogea cu partea din sangiaeul Var

ii? jj ce ni se oferă să numere mal mulţi 
itorl de cum sunt in Basarabia care 

se ia. Ambele eangiaenrl aii 111,000 
tometanl şi 60,800 creştini.

Dacă vom lua numărul românilor din 
0 rogea după d. Lejean, a căruia date 
B sunt foarte nesigure, el nu ee sub 

mult de 20,000 suflete, pe c&nd în 
iarabia românească, după datele ofi- 

J fie ale guvernului, sunt 49,000 de Ro-
i  r<Vedeţi că nici în privinţa populaţiunel 

fiarem date pozitive, ezacte. Nu ştim 
V locuicorî are teritorul ce ni se oferă.
A .

Cum voiţi d-voastră oa, orbi cum sun
tem astăzi, să decidem asupra celorlalte 
Gestiuni importante ce se ivesc ?

Uşor este a zice noi, cari avem pntinţa 
de a veni şi a şedea în capitală : să meargă 
armata Iu Dobrogea, să cheltneaecă gu
vernul pentru DobrogâB. Dar ou ce drept 
dispuneţi de banii altora fără să’i con
sultaţi ? Căci cănd ar fi vorba numai de 
bani şi de buzanarele d-voastră nu aş 
avea nimic de zis. De ce să nu consultaţi 
pe contribuabilii, dacă vor eă'şl impună 
sarcini noul pentru conchiste incerte ? Nu 
sunt el iu drept să ceară de la guvern, 
care le propune această conchistă, să le 
explioe avantagele el?

Dar mal este şi altceva, ceBtiuuea Do
brogei atrage după sine alte cestinnî im
portante pentru viitorul economic al ţârei. 
And de drumuri de fer noul ce ee proiec
tează şi oarl poate ni se vor impaae ca o 
consecinţă a acestei conchiste. Drumul de 
fer de la Bucureşti la Cernavoda trage 
după sine pod peste Dunăre şi clădirea 
unul pod la Kinstenge.

Ca ce atl să se facă aceste ? De geaba? 
De sigur că nu. Avem să le plătim, şi să 
le plătim scump.

Dar să examinăm puţin, dacă un drum 
de fer care ar couduce de aci la Kius- 
tenge ar putea fi In favoarea României. 
Ca ? De cănd cu Dobrogea, Romănia-ve- 
che, permiteţi’ml a o numi astfel, numai 
merită nici nn fel de consideraţinne ? Ce 
va deveni Galaţnl şi Brăila, cănd vom 
face port la Kinstenge şi dram de fer 
oare conduce direct acolo mărfurile indi
gene saii străine ? Este drept ca dornnia- 
voaetră sft ruinaţi două porturi cele mal 
importante ale ţârei pentru ca să faceţi un 
port intr’un teritoriu care nu ştiţi căt 
timp avem eă’l menţinem.

încă o consideraţie foarte însemnată 
care aş fi dorit să fie foarte desbătută.

De ce ni s’a dat Basarabia ? Pentru că 
am cernt’o ? Pentru că Europa a vrut aă 
ne fie plăcntă ? Pentru că ue tragem de la 
împăratul Traian ? Nici de cum. Basara
bia s’a dat la 1856, pentru că puterile 
cele mari ale Europei aii crezut că este 
de un interez european a depărta pe Ru
sia de la Dunăre, şi aceasta este espres, 
tu mod formal, în mod categoric, tractat 
şi in protocoalele tratatului de Paris.

Pentru ce ni se dă Dobrogea? Pentru 
că ni s’a făcut o nedreptate mare. O pa
tere mare ne-a promis printr’o conven- 
ţinne că nu se va atinge de teritoriul 
nostru pentru că aceastră patere nu s’a 
ţinut de cuvent, şi pentrn că a avut u- 
nele puteri să ne îndulcească durerea şi 
amărăciunea, ni se ofere Dobrogea. Dacă 
voiţi să vă încredinţaţi despre aceasta, nn 
aveţi de căt să recitiţi protocoalele 9 şi 
10 ale congresului de Berlin, veţi vedea 
acolo cum reprezentantul generoasa! Franţe 
a Ce rşeto r ii  pentru noi generasitatea Ru
sie!, ea să ni ee dea păment şi peste valul 
lui Traian; veţi vedea acolo că Rusia se 
opanea foarte zicând că destul ni se dă 
Dobrogea până la valul lui Traian, adăo- 
gănd aceste cuvinte însemnate: >Cn grefi 
s’ar putea esplica Rusiei, de vreme ce Do
brogea ar fi mărită in dauna principa
tului Bulgariei, care este redus intr’un 
mod atât de considerabil.*

Nn e grefi de a vedea ¿înde ne conduce 
cestinnea Dobrogei. Şi d-voastră voiţi ea 
printr’o simplă moţiune, care nn poate 
avea caracternl anei legi, să anexaţi Do
brogea; şi chiar dacă moţiunea ar avea 
caracterul unei legi, totuşi d-voastră nu 
sunteţi competinţi pentru a o vota, căci 
actele Adunărel nn mal pot avea această 
misiune, după cnm chiar comieiunea, chiar 
guvernul recunoaşte.

Tot ce se va face in acest mod nn va 
fi un lacra regalat, va fi o curată fan
tasmagorie, va fi ua lacra nedemn pen
tru o representaţiune naţională indepen
dentă. (Aplauae).

Voifi sfârşi ou nişte cuvinte foarte elo- 
ciute, cari s’afi zis de nn mare bărbat al 
ţârei de unul din bătrânii noştri, şi caro 
e’afi repetat de onor. d. Cogulniceann cn o- 
oaziunea convenţional de la 4 aprilie 1877, 
Eată ce zicea Miron Coetin in vremea lui

»Să nu dăm, Măria .Ta, acest pămănt, 
căci el eete stropit ou sângele nostru.* 
Eară d. Cogălniceanu a adăogit: »Nu vom 
da pămăntul nostru Turciei.*

Efi astăzi voifi mal spune: >nu’l vom 
da nici Rusiei.«

Dacă ni se răpeşte Basarabia din nofi , 
aceasta eşte o necesitate tristă; guvernai 
a avnt nn curaj pe care nn’l râvnesc de 
ioc. EI a făcut lucruri eă dea Dumnezeii 
să iasă bine la capătă. Dară e timpul eă 
ne oprim, eăci aruncaţi pe noul povâr
niş spre care suntem împinşi, cine ne

poate zice unde vom sta şi dacă nu ne 
vom edrobi înainte chiar de a ajunge la 
oapăt ? Luaţi eeamă, d-lor cu sistemul de 
schimburi teritoriale de astăzi, cu sistemul 
de moţiuni de natura celei de faţă, astăzi 
dând una, mâine poate va veni Oltul şi 
poimăne Şiretul.

Şedinţa s’a suspendat până la orele 8.

Şedinţa din 28 Septembre 1878 (seara)
Şedinţa se deserbide la 8 ore seara, enb 

preşediuţa d-lul vice-prepinte Dini. Bră- 
tiand.

D. vice-preşedinte. Şedinţa e redeschisă. 
D. minstru de esteras are cuvfiutul.

D-lor, e’a criticat foarte mult opiniunea 
majorităţel; ei! d-lor, opiniunea majorită
ţii, permiteţi-mî să o spun , seamănă cu 
tratatul de Berlin. Ce este tratatul de 
Berlin ? O tranSacpune t De aceea nimenea 
in parte nn era mulţămit cn dânsul. Cu 
toate acestea tratatul de Berlin a pus ca
păt resbelulul, şi a dat lume! pacea care 
poate să se menţină nu ştifi cât, căci vii
torul eete al lui Dumnezeii, dară in fine 
a dat lume! de o cam dată pacea. Tot aşa 
este şi opiniunea majorităţel: faţa ţărtl 
ea reprezintă întrunirea bărbaţilor cari 
pun ţara mal presus de partide, cari ae 
închină tratatului de Berlin, şi aet-fel da fi 
ţârei pacea din afară.

8ingnr onor. d Dimitrie Sturdza a fă
cut o excepţinne, singur d-sa, ca totdeauna, 
s’a suit la tribună si donă ore n’a făcut 
alt nimic de căt se arunce necontenite a- 
cnzări şi diatribe să |predice discordie in 
intru şi in deafară, să facă Rusiei un ne- 
impăcabil resbel.

D-lor, cănd zic că d-sa declară Rusiei 
resbel, mă exprim răfi; atacând oonvenţiu- 
nea din 4 aprilie, care s’a votat de am
bele Corpuri, d-ea declară resbel insusuşl 
asigurări ce prin acel act em făct institn- 
ţiunilor noastre naţionale. Nenorocire mare 
că n’a treent opiniunea d-lnî Sturza, insă 
să’ml permită a’i spune că dacă este nn 
bărbat care a beneficiat de acea conven- 
ţiune, eate d-sa. Mă esplic, d-lor. Nn este 
a ataca de de loc marele imperii! vecin, 
nn viii a intărita animosităţile intre am
bele ţări, cari pentrn binale României, nn 
trebue a fi împrospătate, dară snnt silit 
a face şi efi isteria, căci nn pocifi permite 
să aibă numai d. Strurza monopolul cu
noştinţelor istorice. Efi pretind că in ţara 
aceasta fie-care din noi cnnoagte niţel is
toria trecntnlnl naţiune! gale.

D-lor, de căte ori era nn resbel intre 
Rneia şi intre Turcia, aii anzit tinerii dela 
părinţi şi bătrâni, 'şl adne aminte ca inainte 
ca Turcia să sufere, sufere i România. Cnm 
Bnferea, d-lor ? Cel ăntăifi lucru oe ee fă
cea era de a se rădica ţârei guvernul ’na
ţional, ba chiar şi legile; venea nn preşe
dinte rus al cheziel Moldavieî şi Valachiei, 
şi aceasta in locnl legilor impunea sabia 
şi toate consecnenţele voinţei arbitrare şi 
a săbiei. Şi ştiţi, d-lor, ce libertate avea 
ţara sub un asemenea regim? Ştiţi ce bo
găţie trăgea ţara din ocupaţiunea rosiană ? 
N’aveţî de căt să deschideţi istoria noastră 
de la Petru-cel-Mare până la nltimnl res
bel din 1854, şi vă veţi convinge că pentru 
ăutăia dată de 160 ani, acum in 1877 s’a 
văznt spectacolul mare, admirabil, nepo
menit ce’l avem enb ochi: o ţară mică căl
cată de armată de peste 600 de mii de 
străini, in mijlocul unul resbel fără milă, 
intre donă State mari, resbel nu de la gu
vern, ci de la naţiune la naţiune, de la 
reliciune la religiune, şi această ţară mică 
trecătoarea invasiunilor seculare ale Ru
siei, păetrăndu’şl individualitatea ea na
ţională, constitnţiunea ea. legile gale ! Da 
d-lor, libertatea cea mal mare ne a fost 
garantată, parlamentul a funcţionat in li
nişte, fiecare din no! şl-a 'spus cuvântul 
eăfi cnm a voit, fără presione, fără peri
col. Prtea o singură zi n'a fost stăvilită. 
S’a văzut un lucru şi mal curios; un îm
părat roeian, oare de la Petru-cel-Mare 
pănă aztăzl, nu pusese piciorul pe pămăn
tul nostru, e intrat in ţară o percurge 
in iot lungul şi nu e’a luat nici o măsură 
respectivă, ospitalitatea dată străinilor de 
orice naţionalitate şi partit s’a respectat 
împăratul a trecut de două ori prin Bu
cureşti, unde ee găsea fi refugiaţi din toate 
ţările, şi Majestatea Sa e’a aflat in liniş
tea cea mai mare, in siguranţa cea mai 
deplină. Un singur soldat român nn era 
in Bucnreştl. Majestatea Sa a treent prin 
mijlocnl unei instituţiunl din cele ma! de
mocratice, pe care mnlţl monarch! nn o 
voieso, garda naţională. Aţi mal văzut 
ăncă capitala ţărel care cete, pot zice, 
chivotnl naţionali ţâţe!,1] ferită de ocupa- 
ţinne, de garnizonă rusă! D-voastră in li
bertatea cea mal mare, o mal repet, in 

' tot timpul resbelulul, aţi discutat, aţi vo

tat, aţi botftrit; onor. d. Sturza, .de la 
această tribună, nn este acueaţinne care 
eă nn o fi arnneat, fie gnvernnlnl nostru 
fie gnvernulnl rusesc- D-sa a declarat res
bel Roeiel, ’I a lovit trecutul, ’I a acueat 
tendinţele el, şi eu toate aoestea o muică 
măcar na e'a atins de d-ea! Cui datoreşte 
d-sa acestea toate? Acele: blestemate ded-lnl 
convenţiune din 4 (16) Apriliv 1877,

D-lor, d. Sturza se foloseşte de această 
libertate, in astă seară, spre a continua 
misiunea de acusator, fără ca nn minut 
să judece lucrurile cum eleenntşi să vină 
ca o conclaeiune ca un om de Stat, ca om 
care de atâtea ori a fost in capul aface
rilor ţărel. ca om care a fost agent diplo
matic , ca om care a îndeplinit misiuni 
chiar in timpul resbelulul, care trebne 
prin armare să cunoască politica deosebi
telor ţări; să ştie de ce resbelnl s'a făcut 
de ce Roşia a mers aşa departe , să ştie 
cum şi in ce imprejurări s’a făcnt trata
tul de San-Stefano, să ştie de ce şi cum 
congresul de la Berlin a convenit să sfărâme 
tratatul de la San-Stefano, să apere Tur
cia, cum congresul de la Berlin a Acut 
Turciei o soartă ma! rea de eăt ’I se fă
cuse prin preliminarele de la AdrianopolI 
Nu uitaţi asemenea că tot d. Sturza v’a 
zis: Slavă Domnului că a venit tratatul 
de la Berlin, care a sfărâmat pe cel de la 
San-Stefano. Si d-voastră ştiţi că la Ber
lin ni e’afi impus condiţiunl grele, condi- 
ţinnl umilitoare cri nu ee găsesc in tra
tatul inchiat direct intre Rneia şi intre 
Tnrcia! Citiţi d-lor, protocoalele eă vedeţi 
vedea daca poterile occidentale ne-avenit in 
adjutor cătnşl de puţin ia  ceşti unea Basa
rabiei, cum ne asigură d. Sturza, dară ne 
a impus emanciparea israeliţilor cn con- 
diţinnea recnnoaşterel independinţei noastre.

Ei bine, nzaţl de dreptul d-voastră 
ziceţi: Nu ne convine tratatul de la 
Berlin, nn ’1 primim Dară atnnci veniţi 
in faţa Parlamentului cn o retolnţinne 
francă şi bărbătească, spuneţi : Miniştrii 
de faţă sunt fricoşi, nn sunt la locnl 
lor, efi iafi sitnaţiunea, efi voifi merge la 
hotar, efi veifi face pe Europa să se a- 
dune din nofi la Berlin să modifice tra
tatul, să ne conserve Basarabiei Spuneţi 
aceasta franc şi curat. Vie apoi majoritatea 
să se rostească in favoarea d-v. şi dacă 
astfel veţi fi putut păstra ţării Basarabia 
şi veţi fi putut scăpa ţara de nenorociri, 
atunci înţeleg eă veniţi să ne acneaţi şi 
noi eă plecăm capul, eă primim sentinţa.

Vă mal aduceţi amite, d-Ie Sturdza. că 
in luna lui Maifi, intr’o şedinţă da noapte* 
la consilii!, . ’am arătat grijile mele că 
congresul va interveni in faovarea ¿israeli
ţilor. D-voastră, şi earăşi d-voastră aţi stri
gat, aţi asigurat că congresul avea alt
ceva de făcut de cât de a se ocupe de 
afacerile jidovesc?. Ei bine, eacă .-’a ocupat, 
şi a’a ocupat ape jicniroa autonomiei noas
tră. EI bine, vă zio şi acnm: Aflrmaţi-vă, 
arătaţi’ml drnmnl, nn .criticaţi numai, 
pentru că dacă numai criticaţi, nu fa
ceţi de căt a vă repeta 1 In adevăr, şi aa- 
tă-dată dupe oe aţi vorbit doă ore, n’aţi 
venit cu o singură ideă noă, marginindu- 
vă numai in eternele d-voatră acueatiunl 1

D-lor, unii din oratori afi criticat foarte 
mnlt opininnea majorităţel, ’1-afi criticat 
chiar şi redacţinnea, i s’a făcut imputări 
chiar şi in privinţ. greşelilor gramati

cale. Permiteţi'ml să mă fac şi efi apără
torul acestei opiuicul, ea are meritul că 
este eprimată de o majoritate, că ea dă 
ţârei puc a, dealeagă nu numai ceetiunea de 
afară, dară şi pe cea din intru. Acesta eete 
meritul el, căci, d-lor toată lumea vrea 
paoea, fie-care face atunci sacrificii pentru 
aceasta ! Aşa este şi ou tratatele. Şi intr’a- 
devăr, fie-care naţiune a făcut sacrificii la 
Berlin : Rusia chiar a făcut ma! multe sa
crifici! de căt toate cele alte state; «rid 
ea afară de Basarabia şi de Batum, a sa
crificat păcei Europei mal toate victoriile 
sale I SacrificiQ acel tratat ne îndeamnă şi 
pe no! Români! a face păcei lamei! EI 
bine, nimio mal mult, de căt, d-lnl nu 
eete in posiţiune să ştie lucrurile, să ştie 
grelele impregiurărl sub care s’a iucheiat 
aeest tratat. El bine, D. (Sturdza, in loc 
de a vă lamina, ar vrea să întunece opi
niunea ţărel! 'MI adne aminte că nn o-dată 
d-nia-sa, şi aici şi aiurea, a tăgădoit, a 
protestat că in privinţa Basarabiei a fost 
inţelegelrlla Reinstadt. EI bina, aetă-zl şi 
copii ştifi că cele mal înalte ceetianl orien
tale, şi in deosebi ceetinnea Basarabiei, 
afi fost tratata şi chiar resolvata da alianţa 
celor trei împăraţi. Şi d-lnl vine şi faoe 
pe ministrul micei Români! responsabil de 
hotărârea Europei I

Apoi chiar do la inoeput, şi insuşi da la 
aceasta tribună, au sunt oratori oarl v’afi 
spui că el ştiafi că incă de In 1868 Ba Ba

sarabia era in pericol de a fi dată Rusiei 
cedarea judeţelor noastre de pesta Prut? 
Şi d. Sturza face patru cinci oameni res
ponsabili pentra ceea ce de alţii afi hotărit 
in consiliul european ?

Cănd ae atinge de interesele mari ale 
ţerel, cănd sunt oameni cari se incearcă 
d'a împinge ţaia intr’o direcţiune, fie a- 
ceştia la gnvero, fie ei afară de gnvern, a- 
ceştia afi şi el partea lor de reepnndere. 
D. Stardza a fost nnnl din senatorii cel 
mal energici in impunerea opinnnel 
care impingea " nocontenit inainte. Dacă 
prevederile d-sale nn s’afi impliuit, dacă 
eprijinile ce ne promitea nu !•* era găsit, 
dacă lucrările 'şi-a aflat o altă faţă de 
cum vă predică d-sa de ce d-lui vine şi 
aruncă acuzaţinni! esclnsiv asupra minis
terului ?

EI 1 d-le Sturza, d-ta vorbeşti şi noi a- 
vem acte 1 D-ta fiind in străinătate pre
tinzi că al vorbit cn oameni de stat, că a- 
ccştia v’afi promis sprijin energic, uomal 
şi noi Românii eăavem energie! Darn’am 
arătat in destulă energie ? Dar n’am făcut 
tot ce afi cerut ? Şi cu toate acestea nude 
am găsit energie, spre a ne apăra! Şi noi 
am foet in străinătate; şi noi am cotreerat 
Enropa; şi noi am vorbit cn oameni de 
s ta t! Singura deosebire eete că noi am vor
bit numai cu guvernele, numai cn miniştrii 
de eeterne, pentrucă aceştia nnmal repre
zintă guvernele şi politica lor 1 D-voastră 
aţi socotit că naţiunile, că guvernele pot 
vorbi şi prin alţii, şi prin urmare aţi cre
zut că Anstro-Ungaria vorbia prin gura 
d-lni Ignaţ Helfv, şeful de partidă eetre- 
mă din Ungaria, carele mal deunăzi in- 
tr’un meeting acuza pe corniţele Andrassy 
şi pe ministrul Tisza că snnt nişte hiene 
cari afi scos cadavrul Turciei din mormânt 
ca eă roază oasele sângerânde! Să ne ier
taţi, noi nn puteam a ne adresa la d. Helfy 
şi la softalele din Pesta! Noi am voit să 
vorbim cn alţii, şi cn alţii mal îndrituiţi 
am şi vorbit.... (aplanse.) Ne vorbiţi, d-le 
Starea, necontenit de puterile occidentale. 
El bine, vă desfid să ne dovediţi că nna 
din poterile occidentale ne-a consiliat să 
urmăm politica de resbel pe care d-voastră 
de un an neimputaţi că noi am primit’o, 
aă n’am nrmat’o! Şi acum cănd toate pu
terile s’afi rostit in contra acestei politice, 
cănd avem inaintea noastră nn tratat de 
pace subscris in urma unui congres eu
ropean, d. Sturza tot nu este mulţumit. 
D-ea tot nu se opreşte in dram, tot merge 
cn reeboinl inainte, şi, fără a se iuţi la ni
mic, nu ne sfătuieşte de a nu ne supune 
tratatului de Berlin. D. Sturza ne împinge 
inainte cn nn sfat al lui Miron Costin din 
alte timpuri, in alte imprejutâri, şi dar 
precum marele cronicar zicea odată loi 
Duca Vodă, mi se pare, să nn dăm din 
pământul nostru Turcilor, d-sa ne strigă 
acnm să nn ăl dăm Ruşilor. Dar noi l’atn 
dat ? Dar noi ăl dăm ? Nn l’am dat noi, 
nn ăl dăm: ni se ia, şi de cine? de Eu
ropa. (Aplanse).
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Heine-Gallerie Gabinet 12 Mk. ord., 7,20 Mk. netto.

,  gross Quart 35 Mk. ord., 23 Mk. netto.
Sculpturen-Gallerie Folio 27 Mk. ord., 17 Mk. netto.

leere Mappe 5 Mk. netto.
Musiker-Galierie Cauinet 12 Mk. ord., 7.20 Mk. netto.
Antike Büsten I. Cabinet 9 Mk. ord., 5 Mk. netto.

» II. > 9 Mk. ord., 5 Mk. netto.
Antiken-Alhuin L » 9 Mk. ord., 5 Mk. netto.

9 II. 9 Mk. ord., 5 Mk. nei to.
Sclupturen-Gallerie L > 9 Mk. ord., 5 Mk. netto.

w 11. » 9 Mk. ord., 5 Mk. netto.

rennmitS esenţă japoneza, care 
vindică îndată ori-ce durere de 

cap se găsesce la farmacia d-lni F. Bros 
vis-ă-vi s de biserica Sărindar.

DN DOMN cunoscând bine limbele francată ita-
liană, germană fi spaniolă (passabil), 

doresce a găsi o ocupaţie intr’o casă de afaoerl, 
sad intr’on institut de educaţie. A făcut călă
torii in tdtă Europa.

A se adresa sub iniţialele S. A. la redacţia 
Besboiulul, sad strada Mihaid-Vodă No. 86.

Rhein-Album 9 Mk. ord., 5,40 Mk. netto.
Schweiz-Album 9 Mk. ord., 5,40 Mk. netto.
Âlbnm von Rom 6 Mk. ord., 3,60 Mk. netto.

A se adresa, pentru comande d-lni L. ROHN in LIPSCA.

/ÇXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlCXXXXXXXTt 
X F R A N Z  O - t J I s n ;  H E J E t  X
X  à la VILLE DE BBUXELES X
X X^  Podul Mogoş0ieI No. ÎS vis-à-vis de Consulatul Russese w
X Recomandă magazinul seü asortat in tot-d’a-una fórte bine oa i afăriă de b&rbaţi ţi de jpţ

K dame, galere, manche te, batiste de lino, olandă fi mătasă, ciorapi pentru bărbaţi ţi dame, 
flanele fine (crêpe de santé) camisône, groşette, broderie dantele

V  fènv cele mal noi forme şi culori, umbrele de sóre şi de plói 
de-o-dată atenţiunea onor. Clientele că din causa ori sel am red

cravate de bărbaţi şi 
etc, etc. Atrăgând tot 
fórte mult preţurile.

o cx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ^

I I T S C I I I s r T I A R E
DEJA LA 2 0C10MBR1E A ÎNCEPUT 

în Calea M ogoşdiel, H otol G arni L azar No. 42 v ls -a -v is  de case le  Török

RABEA LIQUIDATIE DE RAI MULTE 1000 BUCATI
DE

L ingerie  de V iena şi P a ris  p en tru  b ărba ţi şi dame
mal mult de 1000 bucăţi costume elegante de flanelă, Pegnoirs pentru dame, nn asortiment colosal de pivhet de iarnă şi

Bucăţi de pântfă, articole de lină pentru iarnă, mare alegere de zestre

CARE IN INTERVAL DE 30 DILE PANA LA 2 N0EMBR1E
............... F R E B U E  T O T A L  D E S F Ă C U T E

■RT cu jumătate din pretiul fabrice! ^ R
de la o mare firmă din străinătate din canea neasceptatei şi tristei crise comerciale.

A S O R T I M E N T U L  C O L O S A L  C O N S T Ă  D I N  U R M a T O R E L E  P Ă R Ţ I :
dosi ne cămăşi brodate pentru dame, camisdne de dame, pan

ii500 t&'óne de 2 franci, 2.50 franci, 3 franci p&nă la 10 franci.
/¡n n  dusine rochii brodate pentru dame, de shirting ţi flanelă, de 
3UU 2 50 fraBcI, 4.50 franci pănă la 12 franci.

Ibacăţl Pegnoirs elegante, costume, halaturl, de 12 franci, 18 
franci, 24 franci pănă la 40 franci.
bucăţi cămăşi pentru bărbaţi 
din Paris gi batiste englese.

cămăşi de nópte, ciorapi fino

bucăţi pftnijă cea mal escelentă de Bumbnrg şi din Belgia, bu
căţi mari de 65 coţi pentru 40 franci, 50 franci, 70 p&nă la 100 fr.

lfl
I bucăţi pichet de iarnă, barchent, alb şi colorat, 35 coţi la 11.50 
I franci, 12.50 franci şi 18 franci.

PAUZA pentru cércefurï, 3 coţi la t fără cusături, prosópe cele
mal fine, Şervete, feţe de perne de da mast, se desfac cu 

8 franci 12, franci până la 80 franci.

A C E S T A .  D E S F A C E R E
durézà numai 30 (Iile până la Sf. D im itrie  şi trebue să fie desfăcute până atunci tóte deposítele cele mari.

Direcţiunea marei liquidaţiuni de la Grand Magasin de la Paix
Calea Mogoşdef, Hotel garni Lazar 42, vis-à-vis de casele TărOk. (8 0 5 -2 0

R O M A N E  I L U S T R A T !
Apare de tre i ori pe septemână : Duminică, Mercur! şi Vinei

TsTo. 1—S 3  ESTCXjTJSX'V"
conţinând

D O M N U L  S C U M P - A M P
de

Ch. Paul de Koek
se află, de vânţlare la

TIPOGRAFIA THIEL & WEISS
şi la

toii litan ii de dtare a i  ii fiocansci cât si ia

Cu No. 24 a început romanul

I  O  A. N A.

i

à
de

GEORGES SAND.
După dorinţa esprimată din mal multe părţi s’a început cu No. 26 interesantul t

MISERABILII LONDREI
DE w i

P I E R R E  Z A C C O N E .
Aceste din urmă două romane se vor pnblica aşa că câte o fasciculă va c£t

L Iurmarea romannlnî IOANA şi cea l-altă armarea romanului MISERABILlL

M E R S U L  T R E N U R I L O R
PE LINIA

B U C U R E S O l - G I U R G I U  ( S m â r d a t r
Valabil de la

BUCURESCI-GIIRG1Ü

19 SEPTEHBBIB 
1 OCTOIBBIK 1 8 7 8  PANA la noi dispositu 1 

GIURGIÜ-BUCTIRESCI'«
Tr. No. I 
Dimin6|a

Bucurescî . . Plecare 9 15
Jilav a ..............................9 27
SinteştI (Halta) . . . 9 33
V idra.............................. 9 43
Grădişte (Halta) . . . 9 52
„  . . .  Sosire IO 01
Com aua Di m  n. ’. . Plfcare IO 11
Bănâsa.......................... IO 39
F r ă ţ e ş t i ...................  IO 58

. Sosire 11 15 

. Plecare 11 25 
. Sosire 11 35 

AmiaŞi-Şi

Giurgiii
Smărdu

Tr. No. 
Séra

5 05 
5 17 
5 23 
5 33 
5 42
5 51
6 01 
6 29
6 49
7 05 
Séra

Smârda .
Giurgifl
Frăţeşti
Hânésn
Comaua

Tr. No. 2 T f
Dir

. . Pircare I

. . Sosire Diminua
. . Pircare 9  05 I

9  16
b l

. Sosire 10 03

. Plecare 10 13
Grădişte (Halla) . . IO 18
V idra.......................10 31
Sinteşti (Halta) . . IO 39
J i l a v a ................... 10 48
B ucurescî.............. 11 05

Dimlnéta

L  E  <3- j. 
A. CU LINIA DE NORD.

I. Trenul No. 4: Cu trenul aecele- 
1, la ora 8 şi 15 minute, serarat No. 1, la 

la Brails-Galatz, Roman, Iassy-Suceva, 
Viena, Berlin, Paris, Petersburg.

II. Trenul No. 1: Cu trenul accele
rat No. 2, care sosesce din Vi» na, Lem
berg, Suceva, Roman, Galaţi, Brăila, la 
ora 8 şi 30 minute dimineţa.

III . Trenul No. 3: Cu trenul No. 6 
de călători care sossace din Galaţi şi 
Brăila la ora 4 şi 30 minute, dopa 
ameijă-di.

T T J R I
B CU VAPOARE DANUBIENE la 61 t f

Ou Vap6re de portă la Giurgiu. \ , I ;*■ j

1) Sosind la Giurgiii din sus:,.*' 
Miercuri şi Vineri, cn Trennl NI I

2) Plecând de la Giurgiii în josjN» 
Meircnri şi Vineri cn Trennl No’

3) Plecând de la Giurgiii in sus ţi 
Vineri şi Duminică cn Trennl Ni

4) Sosind la Giurgiii din jos I 
Ini NiVineri şi Duminecă cn Trennl

NB. La gara Filaret se vând ( 
pentru vapóre, pentru tóte staţiunile 
până la Viena şi în jos până la C

MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA
J A I R i D I I L T I I È I E ^ I E

d i t i v i i t n i
T  i A  U H »T  «T jHRi

J O S E S '
FÜRNISORUL

130, OOLTIUL BULEVARDULUI SI 
Face cunoscut onor. Clientele, că i a sosit pentru sesouul 

cele mal moderne, fasône elegante croite, dupe

Costume complecte de Fantasie 
Redingote Hardington 
Ja q u e tte  Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Renaissance şi diferite alte fasöne

PREŢURILE CELE
ge p riim eşte  si com ăndl de töte  fe lu r ile  de h aiue care  

se cfcctuedil cu m are prom ptitudine.

C Ü R T I E I
M O Q O S I O A I E I ,  C A S A  C B L E O f U S I X T ,1 iSO
actual UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele 
cele din urmă jurnale de Paris şi Londra.

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate 
L ingerie  de tóte felurile 

C rav a tte  Plastrón, Bógate etc. negre şi colorii 
U m brele şi objecte de fantasie 
Mânuşi şi tóte lucrurile de modă

MAI MODERATE
J O S E F  « n C l V B A U H

Fnrnisornl Curţii, No. 20 Colţul Bulevardului şi Mogofóiel Casele Greoânu.


