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LI _ LPoteagede 
Vszând „grestatea da 'se nstea meblika, în- 

trănă singăr volsmă, teate desbaterile Adsnr- 
rii “Legislative de azi în kestisnea rsrâls, dsne 

km. ara: anănmat în " Romansl No. 185,. anăl 

korent, “mi am IMONSS a nzblika, ks snesele 

mele, vel uăgin desbaterilă imnortante alle ko-— 

missisnil de nromrietari-. nui: Spteni din 1848; . 
institaits în vixtatea; dekretalzi  No.:215 al gs- 
vernălai nrovisoriă de atnui, mii kare 'Komis- 
sisne avea ds pints: a: forma sn! moektă: de 

lege nrin kare klskams ss. noats deveni mi 
ellă urourietară man netikă de lok, kz desus- 

găbire; ka astfel, assigsrsndă'ul esistinua fa- 
miliel ra vitelor salle, ss se noats interesa 

matevialmente la auzrarea natriei. 

Desbaterile Legislative de azi în kestis- 
„nea rărals sănt ksnoskste usblikslzi, urin re. 
nrodăserea lor în Jonitor mii în Romsusl; des- 

*



pr
 ali aa ast a sos NA Sah aaa” SAS sea 3 

. N 
stă a m-am 2 den DE ai Vas n E oma Seini 3b “ro ÎS 

”
!
 

AS Daath _eysă, a: ym a Nan . batârile OinissiȘnii zedo 130 09 e “So 
R Desă late „lo fostă -năgin!, Îsapi verzi sanzeit Dao căz To 
Pe Q . € e 
Sase „55 Io fi stat, -dăne, „ineaca de 14, 14. anl. Harte din 

aseste desbateri gag, nsblikat i în n iii (foa2 
"esa eat Fonta RIS) din iai: area a DIN 

nalzl, se afiz la „De Roseţti SIUISoaL şine Ste A. aaa aaa nana: <y 

o 8 5 ttola. Ne. n A a Note 5 -Uă 
„v-a III ext hiimj ae emsla zniire e astă: “ga 
za Dr prcoiofi restatzadin” Atgatermăntările -desavedeas 

re: e îl va ROnYIRBEAIU i ana emalt lk' O.keăzt 
tine, ama de. git”. „ka ss “al 32 valoare iii S 
effekt,. rma neanzrat sp fi fost desbstst, (lam 
a. fost kiar. în “Rassia) de ambele .rizrui.. inte- 
resate, adik de. nionrietari în . înnellegere, 5 
sztenii, dsne kgm: binekibzzise naz ionals], Ga- 
vernă: de la. 1848: astfel era azi:.drent, ni 10-. 

gik,ani awional, mi;zmană ; astel ngmarresal- 
tatal ax; fi. fost- komnlet wi, amrobat de tout; iar 
kestisnea. dea :mal ardints INI. si ar. Blat
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pa Za mi a pt 
iai Su i /Dreptate-Pe ţia. Ta 

tt „Guvernulii “Provizoriu a 
ae Dap 

- Din-zioa de::9 -Isnie; kind uroklărmania Kons- 
tităniei: emi la lsrinz,la fie-ue. gitire,- tii de strigvrl 
de bsksrie konsfinniră “fie-kăre' artikol.: Lă uitirea fie- 
kprăia 'rînd . ciuia: lite în:-Rom'sn 'soldat al: Viitoriniei, 
gata a'mi sakrifika viana nentră ansrareai lăi și a-: 
veasts &nanimitate, rârz îni istoriă: lgiaei, îngrouri Nen= 
tră tot d'asna o tiranie - îitronats: de:17. sekoli; kite! 

va zile: înotarsm în asieastr!! despvirmită ferisire, mi 
năorsl' se ivi ne orizon. -Ulestia! uroarietziţii ridiks sn 
atrigt îmuotrivitor ; mi nentră ue?. nentră ki: nimeni! 
„nă a voit:sgi se. gindeasks mai! s6ri63;” nentrg “5 ni-: 

ÎN Săli MIOIIOLSLSI ROME, 

meni ns a voit s%: kreazs: erp: la: 9 mi A: 'Isnie rp=i 
nirea: ali - “nedrentatea: s'a 'sters: dane” uzmîntsl ! “Ro-- 

di m'hniei. rit re IN m iii it 
. . o a j . Pat 

Frani nronrietari, -voi sîntepi nartea ea mâj li-: 

+ 

“
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- minat5 a morii; uli voi, lare v5 bskăraui de, bogr- 

nia Romsniei, voi oare sz figi nridina nenoronirti ei? 

Ns, “franilor; fini mi aksm Romzni ka ui în zilele 

de $ mi 11 Izsnie; mi ns sitagi ks s'a zis: resnekt 
Ja nronrietsi; n sitaui k3 netiksl de wsmiînt n5 
noate fi mai maie, de kit va nătea Ilatria ss vs des- 

ntgtbeaskr într'5n termen foarte skart; n5 va fi mai 

mălt de kît. ueea ye addanarea konstitsant, k5 mi- 

na.ne ksget, va Xotsri.e : 

Gavernal IIrovizoriă s'a silit neinzetat 3 YD 5 deslă- 

measke ka st ns mai rsmie niul sn glas kare sz se 

ridiue ko temeig, mi aksm iarziui deklar kz dorin- 
ma tstslor a fost nsmai ss amăreze săfterinnele stteni- 

„ler nlăgari, ti sz statornieze soarta lor ne baza dren- 

“- t5pii mii a fepuiei; mi de aueea deklarsm E 5 se. 
va înfpninra î în addsnarea konstitsants nroektsl nronrie- 

i5pii, de kit kînd va A! desbstst ks matsritate ui. 

xotsrit de o lomisie alkztsit5; de nzruile interesate; 
asfel la, nrintr'o îngelegere lzmsritz, 85 se dea a- 
vestei uestii grele o solsgie frzneaskz. Găvernsl . de- 

lretB S5 se alkztziask. o lomisie” neniră 5 mronrietate: 
5, inel srm5tor: ÎN E A 

„Art. 1. Se va intolmi sn nămazr de o notrivs de 

rourietari mi ssteni -kizkarmul. : e 

i At: Il, Fie-kare. jsdenă va trimite. lite sn de=, 
nstat ales din. nartea RIokamilor, mi alte, din nartea 
nronrietarilor., pa : i. ARE 

„ Art, IL Alegerile se vor fate la 25 ale axeatei . 

Isi, în. kanitalele fie-kzrgia. jădepă.. -;.. PER 

“Art, IV. “Toate satele de .klskami. din isdogă vi VOL. 
trimite kite &n alegtor kare ÎMNre5nD vor alege: ne . 

denstatsl lor. e ei te age te



ag 

“Art. YV, Toni: nronrietarii judenslsi addsnîndase' 
în kanitala jădenslzi vor: alee ne denstatel lor. -: 

“Art. VI. Toni 'aueruti denstani 85 se afle i în bs-: 

kăreuti mînă la 1 ale viitoarei lani. aa 

"Art: VII. Sare a întimnina, koltăelile':ue' alemii 

sateni voră avea k& mederea loră aiui în Băksremti: 
„li se va da de la Stat ne fie-kare zi kite 3 sfanpi. 

Art. VIII, Kind se va addsna'. Komisia, Gaver-: 
nsl va nămi ne Ilrezidentsl e lare îns Dă va a: 

vea vot în diskănie.. A . 

| Membrii Governslsi: Neofit, ț Mitronolii a &ngro- 
vlaxiei. St. Goleske. 1. Eliad, N. Minko. N. Boluesks. K. 

A. Rosetti. E 
NO. 215. 1848, Islie 9.)) 

: 

Să Dreptate-Frăie. | 

ÎN NOMELE TONOLBLSI ROMBN. 

„a i  Locotenenţa' Domnâscă. 

D- i Ministrs a înot din” nzsnlra, 

“Romisia întolemita;” nrin dekretsl ks No, 215 nien=: 

iră , desbaterea drentsrilor nroarietariueruti, “fiind tre2 

băinn5 a intra! în lokrare, Lokotenenna. orindzemte 

nrezident la auesistz komisie:ne: D. Alekz Rakovigz, 

iar vise-urezident ne D. I. lonesks, ks vot nămai konssl-: 
tativ, iar nă mi deliberativ. D-ta dar, fskindăle ksnoskăts: 

orîndzirea, îi vei invita “a se 'îngelege ks denztanii tri=" 

1) Monitorsl No. 4.
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mirui dia nartea nronrietarilor. mi-my5ranilor'nentrs; alks- 

tsirea avemtii komisii, mui a înuene: Igkrarea, xoturîndale 

alzt zioa kind a5.85, înueans, kiît mi loksl snde;aă 85 - 

se adsne; tot de odats; le vei;da mi instrakuii deslgmi-: 
toare de misia D-lor, kare st într-a îmuska,. deo— 

sebitele interese... . :, : ae cr S: - 

.. - Domazl Ministez, din nsăntră: vaiadase, Ja. înde-- 

nlinire: auest dekreţ, .. o nn i i 
- Membrii, Diokotenennei: :.- ii me sc 

| I. Eliade. N. (Goleshe. Ar. Tell... - 

-- No. 408, 1848; Asgsst 5). n i 

La 9 a le asemtia (Asgsst) sa deskis seanma 
„_komisiei e este adănats ka ss desbatz uestia nro- 

nrieteii. — D. KE. A. Rosetti, Direktorsl Ministe- 
rislăi din nsăntrs, înssruinatide: D. Ministră a o des- . 
kide, nins, srmgtorăl. kăvint;. — D:. Eliade, ue se a- 

 fla fans, imnroviz5 5n lovint utin kare dovedi kst 

de drent este auest; artikol al: Konstitsnici. Anoi sean- 

ma, săbt nrezidenyia D. Aleksandră Rakoviqs uri vize= 

nrezidenuia D. lonesksl, agronom, intră la Iskrsrile el, 

„Eare nsd5jdsim ks, vor. fi: Yradnisei de; întîi. alemi 
al nanici. Romsne;:. ep tt Te 

Ş „Ast5zi,. Domnilor, 1 D5.. „simyă: el. mai ferisit; 

„dintre toni oamenii, kzui.m'a;ertat: sersl 85 . zik:- Că 

întiia. vorb. în.. întiia; adsnare de; Romsni, —- II; 

nentră: ka; întîia, vorbz, 35 fie vrednils; de; aueastz a-. 

dsnare;, renet întiile. kăvinte ale nroklamaniei :::„naue; 

') Monitorul No. 12. DEA e a
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vos !' nentră k5 :vi se: vestemte libertate -voz.& :— 
Doninilor!; în avest minzt ns este nisi. o: înim'6 :karâ 
nă. bate 'de feriuire, nă este. niui zii .:okiă.: kare: ns 
este smed de lakrzmile; bskăriei; nentră kz aueasts 
adsnare. este întiisl: kărksbeă: al ferinirei ue s'a arstat 
ne uers] libertsnii, —:nentră ks: kg: deskidereu a- 
vemtii. seane se; deskide: INI: Iartea dventegit, kartea 
Ii Dsmnezeg. i n si! be 

+ 4 Sokotesk de arisos,; „Domnilor, S5 vz :adsk .a- 
izinte” săferinuele noastre, mid, fie-kare: dintre voi are - 
vel n&pin. lite: o. rai -nevindelats.. înkr ;:aueea ue 
n5mai: ms 'sokotesk. dator: a: vi :snsic! este, ks mor- 
mîntg] din 'kare eniirsm e:gol înk's;; mi ki: noi. kă 
topii: sîntem înkz..la ggra. 1zi, Dsmneavoastra: nstent: 
s5'1:;&muleni kă .nenoroairile: pari ;:mi Adănarea..gea: 
koistităantz iie: va da.:mnz ;s5 ne: srk5m 'k5. torii 
ne. skara ;15i: Dâninezeă: —. mi: ama. va: fi: —: Singă= 
răl! nsoră.:u6: a -întsnekat! liberțatea; noastrI, afost - 
kestia nronrietsgil. Îns akm. nă.ne: mai. temem: n 
ne: înal: temem, nentră: ks. aueasti; adsniare în. kare se 
afis snsl lîngs. altsl, vel bogat-k5:uel szrak, uel fe- 
risit. ks: vel: nenorotit,,; welaue. „avea: totăl: kg: ucla: 
we. ună; avea nimik, uela ue. crea: stenîn ik5 uela: ue e-: 
raurob, — în: aveast5 'adonare; zik; : feksts întokmai: 
dus Isvintele Isi Iisăs, Dămnezeă va fi în mizloksl: 
ei. uri akolo &nde. este: Dsmnezeă, toni. ssnt frapi ; mi 
gările; kînd :: se; deskid. sure'ia. vorbi,: ressflînd. aerul: 
vel:kărat' al fraziei, vor . : rosti „negreurit legea; zi. 
Dsmnezeă.: : «i! ii cu fite tin stii 
-:: Fragi - Spteni! trebue. BD înnelegeuiii bine. lg: 

voi, mi nămai voi ssnteni Ţara Ronizneasks ; nentrs k& 
voi s&nteui dos milioane mi j&mztate, nentră kr nii-
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nea ue xrznemte ne tot 'omsl voi îi o'dani: vot aui 

fekst toate kasele auestea, voi ani fpkăt: toate kzte 

se v5d;.ne 'nzmîntgl “auesta romrneskăs mi iarsmi 

voi. sănteni în stare sg feriuini mara 'nli Ss. 0 ansranţi 

de ori ue rele; ini trebue ss mtini ks. usnr..alk&m 

„voi ani fost uei mai nenorosiui, nentră ks Dămnezeă 
se m&niase. ne. ara. aueasta: Aksm însz  strigzrile 
voastre ajsnşerz uns la uersri ; mi D&mnezeă ne bine 

Lsvsnt5;; ui aueia ve nîns eri erat steniînii - -vomtrii, 

se skslars. mi văriserv : lannsrile robiei, ui se f[zksro 

din stsnîni fai: ai vostri. —  Înss akăm mi. vol: 

trebse si isbini ; trebe ss înnelegeni ks - urekăm 

n5. era: drent mai "nainte s5 măniini zi wi noantekă 
sădoarea. frângii mi 's5 ună aveni nimik, tot asifel: mi 

akm. n este drent s5.l5m ne: nedrentate “mi frr5: 

desnsgsbire averea uclor-l alui. .—:: Kibzzinivp dar. 

ls tonii. frpiemte, ka s5 essini mijlokslă .nrin. kare 

ss fini mi. voi : teriuigi, uri fragil vostri nronrietari! 

85 nă. rmiie în nagsbs.. Ia i 

„Fină -linimtiză în desbaterile - vo astre; vorbini” 

ssnstos ui ue rînd, lsminani ne ueia. ue se abat din: 

nemtiings ; fini sigări k5 aveiuti 'oaineni ue nînz eri erat 
stsniînii vomtrii;, asipzi sănt gata ss dea din al lor: 

kiar, ka sv fie frani ks voi, ai 55 V5 &m5reze neno-: 

“rovirile.. +: : Se 
Li voi, alei nronrietari, voi nartea uea mai: 

inteligentz. a -naniei, dani'mi voe. ka în nsmele a 18: 
veaksri de ssferinne, ss vs rog s5 nă ăitani ks Dsm=: 
nezeă .a fskst nsmiîntel nentrs toni ;: ks nămai .uro= 

urietateă înnobileazy ssfletal ; mi ks daka toate. ss- 

fletele: ns vor fi nobile, veni fi tot Vasna în: nrimej-- 
e
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die de a nierde totsl, la ori ue invazie de streini, la 

ori ue dreants mânie a uerslzi. 

„Gitauiv5 kiîte jerife fsksrr Bngsrii, veuinii 

nomtri; mi vedeni ks noi n5 jertfirsm nimik nîna- 

kzm; vedeni bine ks aveni în mîna voastr firsl 

vienii Romiînilor; o mik natimz, sn mik egoism, o 

mik5 neînpeleyere kiar, noate ss ne niarze nentră 

tot d'asna. ! 
„Domnilor, 18 veakări lsntarzm ; mi iatpue tot 

tari, tot Romsui; nentrs k5 Romsnsl are ne stin- 

dardsl Isi krouea mîntsirei; ne krăzea aueea dar s5 
jărsm ks vom msri Romsni; k5 krăuea în msn s5 

strigzm: 'Trviaskz Romania! 'rriask întiii alemi ai 
Romsniei! 

  

1) Monitorul No. 10,
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 COMISSIUNBA. in a 
+ DEIGTAUILOR SBTENI m TROIRITARI, 

  

N tre i | DD E 

ei ca EA - TIEDISUI5, Di ua 
ro u ia .. ie ta e 

5 0 Aseest 1846. a = ia 

Seanuă. isa îiuenst 1a '9 ore st nresidengia vie.  urbaiden- 
« EDIRNE i DIE iii pri ze RR te 2. 1 „Ionests. td | ii ei Ra Y. i ia 

În snamitate sat “'xotarât a''sc înuene Tokezrile 
komisici;: însz n&mai kibzsind, dar nexotsrînă” nimik, 
că n5 'se vor adsna toni denztanii; nentră-a: sro 
ra .venire 35! se ear „Esvenita Ikrare din martea; gă: 
vernslai,: a, i 

: Adănarea 'a"nzinit o: comisie; illeoteita din DD. 
Fendăgean, Robesks,: Tsruea mi nreotsl ! Neags;: -Nen= 
15: a: uerueta mandaterile "de denstat:ale:" i de= 
nătailor, | e i 

"Adsnarea a-nsmit 'o “komisie,: alkztsita€ din!a de- 
tin, ventră! a' lskra'regslile disuinlinare în Iskr5= 

3 ţ 3 Pt rile. “adsnprii iri ine e pat le ere in 
+ Seanna s'a: sssnendat nentrs!a da: timnăl: itrebai:
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_toriă Iskrzrii adestor dos komisii, IIi la 12 ueassri 

seanma iarsuri s'a deskis. 

Viue-Ilrezidentsl komsniks adsnsrii Ielkrarea lo- 

misiei întokmite nentrs regslile disuinlinare, ni ad5- 
narea întreagz a adontat instrslpiile fkăte nentră în- 
datoririle denstatslsi, sekretarslsi mi a urezidentalsi. 

Dsne artikolgl 1 al asestor instrăkmii, adănarea 

a ales doi sekretari din:sinăl ssă, mi a xotzrit de 

a se were doi skriitort” de la” gsveri. | 

„i Komisia, întokmitz uentră a uerueta, “mandataiile 

 denstanilor, a ramortat ks din nartea sntenilor sânt 

famb 14 wi din martea nronrietarilor 8. Adsnarea & 

_votat ka aueastz lists 85 se trimeans găvernzisi sure 

a se komuleta nsmsrăl' 'denstanilor ; mi k5 komisia 

va r5mînea nermanents nîn'5 12, sfirmităl germetprii 

tastelor aktelor a tstălori denstaților, . 

„_„. Ordinea de zi. kema ;adănarea Ja. a diskuta. lina) 

sel mal nimerit snIre, a se faue. semnstsrile de toamns 

Ilreotsl Neags, D. "Lenui, D. Radă Yesmeskă 

ali; De: 'Robeskă a5.:uergt. narola: 2: tir i 

+.“ Ilreotel Neaga: Tlprerea mea este: jan nentră arnts= 

zile dintr aueastz foamnz kare vor:slăji snre xrava anslsi 

„viitor, fiind. kz: obuiteaska: adsnare sure .xotsrirea. uelor 

de ksviinnb n5 s'a învenst, îns5 vremea arbtărilor 

de țoamns a venit; aui;arats nii-kz adik fiind ds- 

15. dreanta noastuz. Konstitsuie:; se uzdzjdsim kă a - 

jstorsl. '1si : Dămnezeă. s5 se rekănoaskz ue: sarijinito- 

rs nostră Ssltan, cea 

: Kind. se..va vedea tot Izkăitorzl slobod. ui nă 

va mai fi dator saă:rob ':nronictarăli : uzi: tot. auelamiă 

ziue ES arztsrile ue le îstea nronietarii uriu, Iv k5i-



a5 kiskami, mi ziue ks, r'smiind auele 'lokări 'nels= 
lkrate, va isvori foamete | în. „Bars fiind kr IBrani :s&nt 
leneuj, i... i mi ICI E, 

Alcsa întreb: mi eă, a aronrictari 'de :momie 
a arrat ks insămi ulsgsrile lor, . mi 'rodsl auela . 'l-a5 
strins kă kiar bramele. lor ? adevzrat! k5'niul: shăl.-::: 

Vrea sz zik, k5 auele arrsteri ks kiskanmi le at 
arrat, le:aă strîns,:le at bsgat în magazii... 

"e folos aă fekst nronrietarii ks adele nrodzk- 
te urii noastre, lare. nrodăkte. sânt adsnate nrin s5= 
doarea,. loksitorilor mzrani klzlami? iii iu 

Iats ue: le at pinst nrin magazii: kiîto: doi trei 
ani; grsmsdind snile' neste.. altele, .nîn5: ae 'a venit 

„vremea ss vie. Englezi, -Franiezi: mi alui — 's5 :deă 
kite lei dos: sate: uinvi-zesi ne. lila de griă,. kite lei 
dom. sste kila. de norsmb,  kite lef: na sstz. trei- -zeui 
kila . de meiă, ui kite 'lei mante-zeni: mi uinui, ont-zeui, 
no5-zevi . kila de:orz. :Aksm, .kare'.de: kate. din: nro- 
urietari s5 fie mai grabnisi a'mi demerta magaziile 
de: modskte ni u'mi 'Smulea kasele: de.azr mi! dear- 
vint, atit dela frapii nomtri săs arztani, lit ini kiar 
de. la: klzhkamii - D-lor kare .din': nenoroxire: aă: fost 
bolnavi 'saă ".aă “marit bozl de enizootie,.i.: aiiii:e 
"„“Akăm ue fakă Domnii aronrietati kind + ini vzd 

lasele nline : de asr mi; de aryint? - aleargs- zioa mi 
noantea :a mai :gssi sn .netik: de usmint, sl rzs- 
kămiere, dar însz sp! aibr: mi kini-va: 'klskaiui ka 
în ksrînds . vreme ss mai fak 'vre 0 do 'rîndari 46 
lase, . kzui în .auele în -fiinniz “i 'o's%5 înkan's asrsl 
mi argintsl adănat, n& nrih-srmele 'săâle, nivi urii 
branele sale, ui k5:biazl» ast: 'snit :kă al “dorobanuă- - 

a... Ra . .. a tab Tae 7 ş die NE ET e ce tri ta
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Isi isvorit "din ': regslament, . :Avueasta:.a sksaat mara 
din foamete? —:-:Framilor,;eă- krez ks ns. :: tii 

Ye dar ak&m s5 fauem ss fie mal bine în de 
obmte? - Ss înksnomiiinqsm tstălor loksitorilor p5- 

- rii noastre, — atit Domnilor: .mronrietari. mari kît wi 

nronrietarilor ..miui, - kare, de mi nă'wi ksnoamte nro- 

nrietătea sa: kit 'e :de mare, fiind ks ':n5. s'a: xotzrit 
de obmteaska adsnare konstitsants ::ae: este: uăgin 

are''s5. fie, dar; înss. se -ksnoarmte . 3lobod. din robie de 

la jărarea Konstităpiei, — ss arre fie-kare, atît Domnii 

“uronrietari mari kât mi! "mronrietari miti, kit. va solso- 

ti nrin nstiinz.s85'mi adsne. :... Si = 

“Ai fiind: ks nronrietarilor midi ns: :1e e. , Ieănoa- 

kata, nrourietatea "lor, -k&m ziseiă mai s5s,:'s5 fie mtist 

fie :kzrsia :ka:85 . dea:a zeuea narte: din rodsl'uis 

va“emi ne anl: viitor din .:semsnwtările de :toamns. 

Însz-' aveasts: :zenzials! va fi dator. fie. kare Joksitor 

a o:dăae, Es kassl: s55, la. atia nronrietarslzi Ie mn0- 
nlie:: ; | i a e. E Ze . da i PI EA du pi ” 

“ Soate: 85: ia, ks aronrietarii: mari :n8. Se: ral 

nmesk “5 zeuiziala;; :înss noi. am zis rin ' Konsti=. 

tspie „drentate,- frsuie; resnekt; kztre rironiietâte; re= 

snekt kstre::nersoane.*. Iats: eă. zik .kz:e destsl. res: 

nelit kztre:nronrietate, ikînd îi dzm: obiainzita zeuis- 
ials «- fiind: : aueasta sa srmat:: mi. în vekime, de 
kare vom da:dovads, ki ma ustst strika regslamen-= 
tsl. î:Kînd. are. - uineva: 5nă:.: lanital: de :zeue mil .d6 

lei nzinds'] ks dobindz:în kărssl-5nsi'an,.aă: n5'va 

Isa o mie:'de ;lel :zeuizialz, saă nravilnil + dobiudz ?. 

Mat: avem .umi. alis dovadz:: tnt tii, ie 

-: O:--nersoans:'fuii' făue oi.mOârz; kă nătere 'de:.la 

sine, mi mânuemte mi keltsemte Dămnezeă mtie kită
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Hentră interessl avesta; adavgrat k3 e nronrietatea sfin- 
t5 a uelsi: ue: a fskst'o ;: rii o''ia el::din venital aues=: 
tei mori:? zeuzialai;: “Iata! dreutate, iat; fizi mie. : Iar: 
nronrietatea de uzmint kare nimini n'aă lskrat la fa= 
uerea auestzi nsmint, : fiind: k3 min; kr :nsmal: Ta- 
il: el udresk : singer a. frkst -auest usmînt mi 7] ta: 
dat fiingelor înseflegite f5kste: iar de . îusăuri: atol: 
sure a se..xrsni! ne: avest mint, -zikînd.:: kremteyi ui 
vs. îumălgigi mi: &nânlet ui “nsmiîntal: mi'l -stenînir ni nre 
dîns5l, auestsi nrourietar ne ksnoamtem robi, . fiind: 
k5 el ne: a fskst, mui toate kite . avem 'de:la:el esto, 
noi săntem ai: Isi.mii: el. fskstorsl nostră: "auestaia.: ar 
trebăi 'szii dzm tot, dar..n5:ne were; nimil, fiind ks: 
mi: noi sănteni ai-lzi mi el.ne: dz: tote kile! avem, 
fărb de kit ue :ne.uere?. s5l i5bim ka 'ne' 5nă: tats: 
atit: de bine fskztor,'s5: ne. isbim: :snăl ne. altsl ka 
ne sine, ss. fim. frai fiind. ks s&ntem fiii Isi. . sa 

“ Anoi-dar,: de ue auest - nronrietar: de nsmiînt, :ne: 
kare usmînt u5'l a fskst el, sr 'n5-se. mslipsmeast “B 
ka  Zessiala, rodzlsi ue va emi' dinti'înssl 2... . 

: "Vrea ss zik ks; de ui nl am: fost: că, dar 
"iam 'kămnzrat: ko bani... Îns5'eă am arbtat ks ue! 
fe] de: bani ?] a ksmnsrat;: ksui nsmiîntsl . demitale 
ar nstea:malt 'sz stea, ni bani ns "ni ar mai 'da,dakr 
noi mam: fi gmillst magaziile” dsmitale de mrodskte 
mi kasele dumitale de asr-mi de: argint. : 

“Saă vrei ss ziui ko | 'ai.lsat ka: sabia din vea- 
ot sitate, dar noi-'oare &nde :vom fi fost? ns vom. 
fi fostks dsmneata?. baînkz mi.se uareuri alta, oare 
de kind 7] ai'lsat ks sabia, nszită'lai. ks sabia ka sr 
n5. kalue nivor strein ne dinssl? mie mi se nâre kr 
“mai mălt:ai vrst : 's5'ni nszernti : nronrietatea vinil, 

2       
MENTAL paza
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mi. îudatr ue, al: vszăt k5 vine :vrBjmainăl: as5ur5'gi 

saă o nstere asănra altia, 'demneata ai. sokotit ks ve-: 

pirea auestora oare.n5 va: da sfirmil nronrietsgii vie-. 

ni domitale, : îi: pt it e 

Ai Iosat aamintsl vel Isat îi sabia S%3 se. lal- 

Ye. 2. do. sabie, mi ai emit dintrinsăl sure sknarea nro— 

nrietzpii vienei TIE : kare: 0: avem „toni de sfintz.! -.: 

dar nronrietatea dămitale, nsmîntăl, sine: ni "l-a 

aszit de'n& s'a nN58 altsl în Joksl: dsmitale, stsnini-. 

torine cl? cei i) 

2, a- npzit nlsgarsl,: veri mi i tonă: Islerstorii de 

pmînt k3. sabia smereniei sale mi kă : “ sădoarea. fenii 

sale; ks smerenia a îmblinzit sabia .. Yr'5jmamslzi; 

ku sădoarea a5 xrznit, atit ne. vrsjmazui la lare mzlai 

s'aă. mi. jertfit, kt, mi: treverea 5nei nasteri as&nra al-, 

“tin. Iar demneala, - Domnste nronrietar, de nsmînt, nimik, 

pă'pi nsa de uele deskrise,.ui "ui mszeai viana, “ui 

al skenato, 0 al, fii ks ea; de. ue dar. ak5m nu te 

mălpămenuti . kă. zevisiala ue va' ei, din rodsl.: nronri- 

etspi Dsmitale, ue: ai. lpsat în nerzare? ; i 

Frate!. mălpsmeintete: kg, zeuziala. nins se va x0- 

tori. -mai bine de ohmteaska. adanare; - iar de .n5 vregi 

Dsmneavoastrs, .framilor! nronrietari "mari, s5-V5 mal 

nămini. 5. zeuziala din rodăl ue. va emi' din rrBmânt, 

anoi 's5 k&noamte. kB D-voastrr veni; „& nrisinzitorii 

nrin kare ar nătea veni ' foametea, în ars; iar. dala 

ă măluămire. v5. va fi, anoi noi;:ksnomtem in daxăl 

demneavoastr5 ăn dex de înfrsnire- 5nit k5 alnos-= 

tră, mi aura, fiind, lukustori. de nsmînt slobozi, vor a- 

due 'mii mslt rodă, de kit: în trekagi :ani, mi, va is- 

vori bilmsgsl, fiind kr fie kare I5krntor. de . nzmiînt, 

seva. sili a msnui mai malt, imtiind ks lăkreazs; fie 
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lare nentră iinteresăl: sză,-iar ns; nentră;al, alteia, de: 
kit va da.nămai  zeuziala „ntmîntălsi kare mare atita” 
anroniere de robie, fiind ks kînd -e :uineva rob ns mai: 
Iskreazz nentrs sine, ui. nentrs. stenînal : 81% ka 'nînz: 
aksm. III wtini d-voastrz, - ks. sn fel: de  bsksrie 
mi nassri aă boii kînd îl. daue uineva „la j5g, „ui alt, 

fel de „băksrie „uri. masari. -kînd. îi. desjsgep::uineva ui: 
le dz dramsl la MEN, mi se nare iv are alte. -si-. 
Me. i apara 
re „Ama va; (i. mi. ind Tor : “a Izkaitorii: “slobozi . 
m5nui kît le vasta; nrin . n5ting5, :vor skoate.. rodsri 
îndoite. din. nsmîntsl: urii Romonemuti dsr kim eurea 
în anii trekyi,: mi... d-voastrs .Isînd 'zeasiala din auel, 
TOG,...mălt veni, avea mare folos mi . nrin - srmare. ng 
nerdeni. MM, ge a mii 

Ti. -nentră. ka: în dexal: nostră ag, e'niui sn: d5x 
de silziro saă nedrentate, mi nentră ka 85 nă se mîx- 
neasks frapii. noimtri :uronrietari “mari, ziuem ki. ar f 
de „ksviinns ss se. „Îndatoreze” Isksitorii, ai arra mi 
nronrietarslsi. lolgrile: me „le aă avast anl trekut arrate, 
însz dakr va.voi. uronrietaral, ii. tot odatr, va fi da: 
tor a :nlzti. fo. „kare zi de, „nlăg în: lok; „Snart, - adik5 
lite zile .va faue. în arrstăra; kă. nlăgăl ;întreg, kile 
lei zeue; iar. kare;din nronrietari Vor voia răne me-. 
lius, -anoi s% nlvteasli kite lei uinui-snre- zeue zioa de. 
nlzg, ii ;tot.-0 air. ss-se fak kănoskat. în. de ob=: 
mute, ks. ne: de. o narte; uronrietaral, imi va: înkinsi, 
ksm .va;-mti nențră Stringerea ;auestor,.nrodăkțe mi în 

Ya. gzsi oameni arin -b5nz-învoialz,- iar; ne . „de - alta 
lokzitoriă ,s5. fie. slobozi : ui avra toate; loleăcile, ue le 
aă avst ausl trekat arrate, ori în ue urourie vor fi, ui 
de va mai uere: trehsinua, vor iătea arra „uri, în nir- 

EI
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loaue, tot. odats va. li: kănoskat- lstalor! în “de obmte' 

la aueastă ss. se srmeze nămâi la semsnstarile dinte 

ayeasts toamns, iar de aui. înainte. dans kăm se va 

legisi de Obniteaska: Adsnare!) . i | 

“În 'kărsăl auestel * ksvintsri, ireotal tniiebsiurg: 

oâre kare  lkăvinte “înveninate assnra 'nronrietarilor, 

ii sa feat b5gare de [seâm5 "de utre viue=nre=: 

zidents]. i : 

Viio-nrezidentel adskînd aminte ureotulsi “nrini: 

"uingl Mintsitorslsi, IT ueea “ue ie: ns'ui nlauc s5 nă 

faui altora, a zis: ks dijma este:0o 'rohi€ kare ar: a- 

mssa atit ne îrronrietar - în îngeless în. kare: ar. voii 

a: se anlilca - -ne viitorime;” kit uzi ine :'sntean ;: 5 ds=i 

uerea' gnăi. uronietar în--msri: streine: ng.- 'însemneazs; 

_k5 a Issat uronrietatr, k5 nszirea snei “mronriotsni! 

de szteni ui d drentsl de: a o: Isa ssteanzl în st 

minirea sa. 7. i 
:D, Lenuii a deblinat: Kotaneteniza” D- sale, dekla-: 

rînd: ks mandatăl  s55 îl- m5rginerate nămai. întră: al" 

ttsivea' ziroektslsi " uronrictbyii, kare! "mi"! :auela ine 

fiind! definitiv; de vreme 'ue' are” a se snsne 'kibzsirei: 

i. xotsrirei viitoarei konstitaate “adănange, :k5 “atit: 

măi virtos ină este în” ksdere a înfiinua sn nroiekt: 

snepiale, lare ar 'fi s5 se' ne mi în: 'lăkrare t5r5: de: 

a tree săbt kontrolzl: 'Konstitsantei. A mai: adzogit 

D. Lenui ki ne: kit dr fi de'rea''0 'nravils veke 

este de nrinsin dea o resnekta uinf's'ar înfiinga sea, 

D055 min organe legizite i: k5 dak5 găvernsl' a 

sokotit kr"nă este: de aj5ns organzl “administrativei 

sale” astoritzgi” ka S3: sobstiteiaskee « o nravils n05 la 

a 

sa , 

  

2) Monitorăl No. 15.



nravila vea, veke, nins la înfiinuarea konstităantei, sin= 

gărz. komnetentr.. întră ayeasta, i aă.avst. de irebs- 
ins. kibzsirea .mi xotsrirea auestei, adsnanne de nro- 

ieltsl nronrietzuii, D. Lenul, al krgi.. mandat este 

msbrginit ngmai în îukinzirea. nroiektali. nronrietogii, 
este mi mai, N5iu. în lsdere de a. xotzri uevar des- 
re, aveasta: mi, sokotemte, de a. sa. „datorie 3% rekla- 

komnetenria mi imursternisirea adsnanuii, a; ersii este . 
membrg. ai is, 

Pine-nrezidentşl ziue ls. kaderile, de. kare vor- 
bi D. Lenui ne ssni ksnoskste;, mandate ..s5ă nă 
kasts nimeni. a. întrebsinna. în. alte :kestisni, nimeni 
n5'i aere niui o xotzrire, Găvernăl uere nprerea noas- 
tr, lsminile mi esnerienmu noastrs, neatrs mssrile 
ue sânt de lsat snre a se faue în wars semsnstsrile 

„de toamns. Din toate ue.u' zis, D.:Lenui ns -vzz vre 
„0 alt -msrere a D-sale de kit ks logea veke ss se 
nic nins la alta nos: în kit asănra reklamaniei de 
ordine de zi, asăura avestii lkestii, adsnanya a IDSIISNS 
askeltind mii ugrerile ărmstoare: 

». De. Rads;:Vastuesks,  îmnresns .kă. denstatăl din 
nartea sstenilor: din. jsdeusl Brzila; saă znit.- mi - a5 
iskslit :0.:nprere: ie kare .o'a5 -surijinit.:: Ilprerea a 
veasta este:lâ sn: se: fak. semenstările de. toâmn5 
de -loksitorii.jsdealsi:' ne: snde 'vor, e5si lokari: de se- 
msnat,.loksri do.rod:de gris; mi: ss :semene :6ri n- 
de va nlzuea iloksitorilor ne momi6; uri aroi: sarea 
25. adsae .nagăbr nronrietarglsi,. sp i. se dea neutră 
nbmintal ue i. Sag lăat: din :tot rodal ue va:crui; dijm. 

D. Robesks a nronss, ka. sstenii sm arre neutră 
nronrietar sn nogvn ui jsmstate, mi sztenii nentră dinuii
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kit. vor. stea; ui :anot's5 'se nluteasks de ambele 
Bras nsmîntăl nronrietarălsi uni : “mănka szteanslzi. . - 

- La, aeastg 'urere, mai- toni denstagţii Steni a5 
manifestat neînvoirea: lor. =. SN - 

- Viue=nvezidentsl, rekanitălind “uprerile de - -s55, 
a sat înserainarea' de a le sănzno! :găvernzlgi ș: Ii a= 
noi a eksuss rezoanele -nentr&: materia de' 'ordinea “de 
zi, kare ne miine! s'a adontat- a:f desbateri as&nra sr- 
nistoarelor dos. fanie.. tat etate 

Este liber ne mănka sa smteansl? 

: Esto liber. ne nmintsl ss& nrontistaral ?! 

“ Seanga s'a ridikăt-la 2 ore. :! i: 
cr Sabslkris:. Viae-nrezidentsl 1. Ionesks.)- 
-. LO IRA E DCI ADI E ia i ta 

LD 

aL IEDIN NIUE 

PI EREI „M Asgsst 1848. 

Seaniya sam czidat de Donns Ipesident Ralociuă, 
ÎN a , tg NI a d 

+D.: Mrezidenlsi a. năs a se vită năimirea.! sa de 

Irezident „mi: a D-lsi loneskg. de Viue-llrezident. “A 

Izat: kănomtinns de regălile disuinlinare :adontate: sri 

de -Adsnare, -uri a:n5s s5 se uiteaskz lista fpkstperi 
de denstauii 'venini, „la: kare: s'a. mai 'snorit. D. Laxo= 

vari; denztat din. nartea,: nronrietarilor jădemslsi.. Ar- 
gemă. LIli.vszind ks ns sânt toni denstagi fas: a uro- 

năs kz-nă ar :trebăi. Adsnarea:s5 intre! în. lskrare; îns 
fiind, ks:eri. s'a: xotgtit ka: Adsnarea. ss intre : în. 15- 

.) e rege De: 
DI azi 

  

1) i: Monitorel Nos: paie i it ici



— 93 — 

Erzri nregstitoare;: dar' nimik xotpritoare, “nus “la 
komulețarea nsmsrălsi denstanilor, Sa fokstă: sn a% 
dresă la Ministrăl uelor din între. nofiitor iren're ve= 

nirea denstanilor; mi se nregztea învenerea seangii. 

DD. lazovari a adsogat ks înjsdemă! Viluea 12ro- 

| mvietarii nisi: n'aă voit s5 se! adene lea S% nămeask 

ne: "denstat. e ! ai 

"Bine (rezidentsl a” uitit nreskrintsl verbal, kare 

sa adontat de adsnare: ks o sing&r5  observagia! a 
D-1si Lenui k, esnsnindăse oninia sa, n sa trekst 

mi temeisrile ne kare 0 reazins. De ausea D. lones- 

ks ? i a dat karte alb nentră: a uri le redige singar. 

D. Ilrezidentet a 'nronss în desbaterea adsnvrii 

ordinea de zi, kare era: de este liber 'omsl ne ! m5n- 

ka sa uri 'nronrietarsl ne: mmîntăl 's7g? 1. 

D. Lazcoari a gert 'narola ka ss! vorbeaskz; în 

medinnă viitoare, iar din - “adănare nimeni nă a sat 

ksvintal ; ui toni 'se îmvoirs! ă Sfinni amele dos nriu- 

ainiă,. 1mj nrezidentăl. se : "retrase. At e it, 

Dsns bit-va timur,- piedinara se înene iarruri tot 

asănra uelor dos nrinsinie ui tpucrea tot armă. “i 

“9. lonesls, Viye-nrezidentăl; rsne tpuerea, zi- 

kînd: Domniloră, sokoteskă ka 3» Nem Adnărea 

în desbaterea nronoziniilor fskste, trebze ss”! 'deskidem 

“sn imn” sp'i arstsm &n drsm , este: sfsnts nroirieta- 

tea! nentră 3 este - nrodslităl mănuii ; "este sfints măi 

ka uentră k5 este' sdoarea riznuitorelsi.* Avdeste do5 

nrinuinie sânt kănoskate kiar” de Regslamentgl Orga- 
nik, în “kare ranortsrile nă5€' între dînsele, fiind fzkate 
nămai din nartea! “boerilor, a5 dat mai malt valoate 

npmîntălai de it măriuii, -a eoria renrezentani Ai “nisi 
+ „iat EEE AI A . pt DL



maă mtist nimilă,, niui ns; saă învoit 5 dinsele, niui 

nă a-jărat ne dinsele.  -. ; ..: er 

„— Ama este! strigar5. ntrsn, singer „glas to rul 

denstauii sstenilor. , 

.. D.“ donesks.. — 'Tolkmeala dar onrins, fn Re- 

g5lament a fost fzlkat de o narte nămai fBr5 învoi- . 

rea mi a măranilor, karii atît în Moldova. kit mi. în 

Mara Rumrneaskz aă simyit. assnrirea fikstr,, aj&nuli 

fiind în sea mai mare tikolomie, : sv: 

... — Ama este! renetarz într'ăn singer glas to mă de- 

nstenii sgtenilor.. : i i, 

„ D, .loneshe. — Tin ărmare,, sn Har'5, adiles 

bene nrinvinie ; îns rea tokmeals, . dans :kăm ziue 

nroklamagia,; de ameea niui nă ne, mai nstem ninc de 

Regslament, îl desfiinuBm,. fiind 5 în tolkmeala, lsi a 

robit mănka mălmimei:nonorălsi. i ai | 
n. deniitat swtean,: D. Linaa: strig: Bsn5. ars, 

rea, tokimealg. . Altal: nronrietatea este. sfint, „munka 

este sfintz, sfintz! dar n sa5 inst, „de Regslament. 

;.D. Lenui. D. IIrezident. sp ia în sgate. „de sea- 
m'5 anost kăvînt,, DI E 

D. Jonesis: —  Regslamentsl a “întrodss “destale 
abăzgri. ase i, i 

„ţi Di Lenuii, — Cer uarolă;, 

1. D.. loneske. faue. “istoria , mtonrietani, arsiând Să 
nvzmîntsl v5rii este. kourins de. kolonizanii individsa- 

le; iar. ns de &zărnanii, arin &rmare, arinuinizi demo- 

kratik a ;fust, baza; îmnsrgirei,l5i; iar. nă auel: rzsboi- 

nik; lare: :ește Dazb usmîntalsi 'îu. Asia, Serbia, snde 

Ssltansl este. nronrictar a tot; nsmîntalăi, ui: Islrsto- 

rii. l5i. îi nistesk kirie. A snrijiuit. k% nronrietatea, 
ama kăm este astzzi în mars, trebse ss fie nealinss;
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„kBui de ne .vom atânze fauem. o. uedrentate,, Uli uro= 
blemsl ng'1 deslegzm; aiui a -dovediţ: adslisnd la ab- 
sărditate o. îmnsryire a. nsmiîntălzi, zikînd. RD de vom 
îmnsrui astizi. mumîntăl,  neste. zeue: saă doz- -zeui de 
ani,: îmmsluindsse nonslagia, iarsmi o .ss venim la 
îmnsrageals; mi aua din. îmnzrageal,, în, îmnzr neals, 

„astzzi ne vom atinge de drentăl uronrietarilur de fa. 
15 în favorsl nroletarilor, uri neste: kîtva, tim: vom 
â. nedensiui; lui nrekăm . uroletaril astozi. ar fue. o 
medrentate, Isînd nsmiînt de la. nronrietari, neste lkît- 
va tin, tot :ne. awest. temeiă, vom trebsi a ne atinme 
mi de nzmintal auel ue lar krnzta astzzi nroletarii. 
O. îmnsrnire -individsals de „nzrui : egale .de nbmiînt 
s'a. frkst în Lauedemonia.. deus legile Isi. Likărg; ui 
înkz::u5 a.avst: tsrie;: de. mi; se, alsnga din auea nars 
snorsl nonslauiei. Veni. 'veni dat a. alzuga. din .Roms= 
nia : ne. fil, „uri -rădeniile: voastre” dala : veţi . faue; a- 
est: Nas,: Isînd de veaba :umîntăl nrourietarilor ;:;a= 
seuitia.. vor, fi. redsmi at&nui. „iu -'stare;,de,. wprani,. ui . 
voi nbranilor : veni : fi. mi: mai nenorosini de kit astazi. 
De: aueea dar.s5 resneltsm. uronrietatea. Mănka Yoas- 
trs,i sstenilor, a fost robits, trebze; ss, 'emansinzIn » 
85: fii slobozi,:imui. nrin zrmare tolimeala konrinsz, în 
Regslament S5 0 oborim, mi s% amternem ăn X'5l nes; 
te .toate ele trelkste.; Kzui de. vom, xeni sz, fauem so- 
koteals: tokmelei. anssztoare - -suteauslzi, „anoi, k5, niz 
mika nă: se vor aleue nronrietarii ; . sg. aroukam; zik, 
95) neste: uele. trekste;.; mi:.s5 ne ;nănem. în. relanii 

drente, ne iviitorime,. neatingîndsue: iul: de mănka, nisi 
de nsmîntel kăiva. îi mt o tii ata la) 

| D. Lenui. — Ns viă, Domnilor, avi ka sz aur 
| Regslamentsl. Dsmnezeă S5 M5 uszeasks! Niui n5



veruetez, - de-a: "fost “anlikat bine” saă r5ă. IRinoal 

drental : ue” are Nagia aut da lexi; viă nămai 55: do- 

vedesk km klaka n'a fost o robie, dsns kăm zise Vi- 

ue-nrezidental; ksui robia: este nenorosita 'stare a a- 

uelziani kare nă este stsnîn, nivi ne sinemi, "ivi e 

lskrsl ssă, mi nă uoate avea nivi VOinz, nisi nro- - 

nrietate; ui o “kirie, adikz o' dobindz a kanitalalsi 

n&s în nsmiînt,: dobîndz Isats dans nrbvili xotsrite. 

Absziva nămai întrebsinmare a “legilor a fost rea, ţiar 

n5: 5 în sine klaku afost o robi6. Aiuea' D.. Lens 

înuene a ansra! drentăl nrourietsgii,. zikînd: ks n5 este 

adevurats zisa D-lsi Ionesks, ks nbmîntăl: avesta a- 

Te- de baz: smiorstoarea mi răsnlstirea. i: ! / 

„Negrs: Rads, întiisl Uring, kind a itelesi îu lo- 

karile auestea, le 'a gssit-. nsstii!) mi le a îmurgit 

ne la strpbănii nomtri eroi, kare ks" sabia în - mins 

îmi amsra riatria. Familii de auestea înks se niui g5- 

sesk,. Bszemtii, . Kalofiremtii uri algii, sănt' rsmsumiga 
a adelor: eroi de la kare -ni saă koborii nronrietsuile, 

ne kare ei le a5:: dobîndit ks sinmele lor ka o rbs- 

nlatz a vitejii lor, înkoronate de' Mirsii mi de Vla- 
zii; vekănosk drentăl 'ue are nagia de a'wi faue legi; 
dar trebe a se faae Ie nrinvinis ! ibertzpit mănsii 

mi-a nronrietgații..: ii a 

“ 1lrepisl Neas. —D- IN zise 3 alea ma: fosi 

o i robie, dans ksm zisese D. Toneskă ;. -gi''0 kirie. Ve 

fel: de: kirie- este ea, kand:de nildz, vii D-ta wi "mi 

ziui: înjsg5 "ni boi, ui xai kă mine -nîns la kstare sat, 
de nilds 'la Domnina, 55 mr dsui akolo. E! nlek, te 

dsk nins akolo, mi D-ta în lok ss'mi nisieruti lit 

): Istoria mrobeazi din kontra.
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faze msnka nica, îmi dai vinui lei, rai că îl uriimesk 
nentră l'5 atita vrei sii dai; mam! 'snde ss 5 dak 
ka -s7 ver drental ; lui ko tonii se : legasers : întră 
ami nlzti minka mea nă kit faue, dar - | mai” năuin. 
Asta 85: keamz tokmealz ?' i a danii 

:%n denstat ssteân, Lina: -— Mai robie de 'kît 
asta, Domnsle, km noate fi? Nevasta mea tokata de 
trei zile, f5rs nimeni ling5 dinsa, de' kât că “kare îl 
uineam konilamsl.. Vine: dorobanyl, m”, ia Ii ms du 
bstindăm's: în: kimn. De zeus: ani de atsnuea,; mi înk5 
vînztzile biuislsi ns sat: mters de ne: sninarea: mea, 
MS nsne s5 msnuesk f5r5 sb'mi dea uineva nisi de 
mînkare, nivi de bmstărs ; ns- n'D sloboade ss m vsz 
nevasta mi konilsl,n5 m las s% kast mînkar6 “nentră 
dînmii uri neutră mine ; mM5 vaet mi ei ms bat. : În voreniea 
Truilor sabin de ui omora, dar ns sslsra ha biuisl “ de a 
tsnui. Noi nam mtist:nimik de” Regsla mental tukat de 
D-voastrs ; ne am''nomenit ks el în sninare. i 
i — Da, Da, nam mtist bimiltat 1 ne aă robit! atri- 
gar denstanii spteni. e ca aa 

" Linan. AlG - dats, nevastă, mea, Işats la “severz 
mi eă la koas5 kă dorobanţis! “dar! mine, "Isasem 
konilsl nămai 'de trei lsni konil kare -nă mie spizi- 
k5 niul naus: niui Kaks (ks erteuizne): kg” iigroaele 
de matirte la: gsrs; înygeriat : de: vesnă îni ds ntopari, 

“la! armina - 'soarelsi -oare n e: 'robie: asta ?- robie: kă- 
rats, frăgilor! Nevasta de: dinineayu ID “sâiârtud mi ni 

n5 la. nrînzăl: uel mâro,, 5 'era'; slobodz sz"'s6-'ds5 
s5 dea“i Hin'5 kOnilslai.! ia a ca muri 

| D. Lenui. Ns ? gi am igzdzit, Domnie, kz Re- 
gslamentsl ivi :fost asnr5; nă e: “vorba: desure:: 'aueas- 
ta, Demnezetsz ne nzzeash, de . -nimte astfel de-urs-



y 
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vili, dar reaoa întrebsinmarea lor a fost mai rea ,de- : 

lit dinsele, de. aueea zile. ai că 5 nrinainisl Ilssii 

în sineui a fost kiria; îusz reaoa. întrebsingare a a= 

vestal Iskis a adss robie; mi deklarez ks sfinte este 

aronrietatea ari înks ui mai sfint este msnka, Îmi 

nare ră nsmaiks nsrintele lare în adănarea noastr5 

ar trebzi ss ne îusăfle dsxsl de naue mi. de fie, 

ne întsritz nriu k&vintele sale, arstind mai mslt ra- 

nele ssteanslsi de. it stsrăind în îmusuisrea lor. 7 
D. Lazovari. „Aucea ue sa fskst nins. ak5m 

trebse, s5 fie sitat, dau dusal  nroklamagiei; ka kit 

mai vîrtos k5 vanortsrile între wsran .mi nronrietar, 

de mi a ustăt fi oare km nedrento, n5 sgat ilegale. 

. Ilreobsl. „Mânka e sfints, Domnilor, ama am, x0= 
ferit; ss sitem dar. robia, ss sitem toate relele tre- . 

ste; să venim la naue. Akăm este vremea s5 ne 
îmn'5li'5mm, : ui DD. nronrietari,s5, se milostiveaskz, a 

“ne da uova,. ui nauea este: între noi. i 

e — "Dar Dars, - strigarz toni denstagii. saten, 

Ilauca este între noi. ÎN 

„ Jlrezidenlsi,. sokoti „k5- desbaterea cate Sfiruuit; 
Bat S% 0 înkizz :mi .85 ridiue seanna.. Denstagii 

îns5. „ssteni zisers ka ss le mai lase vreme de a se giudi: 

| „ Viue-nrezidentsl, „insistind “ka ss n5 se îukizpa 
aceaste, desbatere, nins. nă vor, înmelege. k5 toggii urin- 

sinele. kare joalks. în ea, a nronăs ordinea .de zi ne - 

miine:, Kontinsania dislkauiei.: învenzte, lea ama S5 ai- 

bs. tiran. de a se sirsbate mai bine materia aueasta., 

Ordinea de zi s5 mi adonts;: în. snamitate .de A- 

dsnare,: wi seanna s5 ridikz „la: AV: Si 

„, Sob-skris: Mive-nrezidentsl, 1. loneşlg.!)...; 
5 Atonitorsl- Io, 11. pe pe a ea ti 

PAR 

1. „i a Ai
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“1 UTEDINȚIB, 

mi a 12 Avoast 1818. 
N Ia 

Seanua sa  nrezidat de viecirezidenist d Tănesl, - 

Ordinai de zi: Kontinsajgia distopic, 'daka nro- 
nrictatea este sfinte, mi dala msnkca nransisi este! 
sfintz. deci 

' TIreskrintal: verbal! de eri. s'a: uitit' de: Viue: nico: 
„zidentgl ; mi D. Lenui a fskat 'bpgare de „seams ET 
n5 Sa definit bine robia ; uii' 5: nvoririetatea “a: lost 
kznztats mi nrin ksminBrtoare; a desvzlit: din no&- 
aueste: idei, sie kare D. Vine-mrezidentel le a mitre-i 
kst. în nreskrintgl. verbal, uerind iarola nentră a es-! 
n&ne” Adsnzrei la vremea “svenite istoria nronrie- 
tsi. Die Ea iti 

“D. Lăzocări. dsemenea a rellamat: de a se tre 
ue uri bsgărea: de seam5 feat” de: D.Izi. Aveasla : s'a 
fskst;::1ui “aioi' nreskrintal verbal sa „adontat de “A 
dsnare. age . pt 

Vinenrezidentsl. —-D, Laxovari are “marola ue- 
rats de eri. i 

| "Di "Lazovari. :— Domnilor! Întrenrinderea. mea 
as: a vă vorbi astszi- asănra; 'dienislzi nroririetzyii ui 
asănta- libertzii mănsii, ar fi î5ră îndoialz dei Irisos 
în srma: deslsmitorzlsi disltărs de “a uinst eri kolegl 
nostră, D. Lensi. a Dina 

"Îni8B ătit - nentrg Dă snii "din DD: “srteni at 
arztat k5 h5'ar: fi nriucust! mai "nslte! kăvinte din a 
el diskars,! 'kăm mi neniră li tot: şnii din-D: 16 (ds- 
II ue 'mai întiiă sc. TEkBIi0sk5s6 în' de obinte” detoa- 
t5. Adsnărea sfinienia drentslsi ivonrietziuii),-" a nro= 

9



N5S k5: Srmeazi S%, se mai gindeasks întră aueasta 

mi a doa zi ss dea r5sn5ns; mentră aueste dos ks-. 

vinte, m5 v5ză silit a mai da mi es oare kare des- 
„ Tămiri simnle snre domirirea fragilor ssteni. ... .. 

Domuilor! ksvîntsl nronrietate nă îngelege N5— 
mai, stsnînirea &nei nsrpi de ntmînt; nronrietate se 

nămemte. mi este ori.ue are uineva.al s5ă; - nrekăm. 

nsmint, vie, kass, vite, Dskate, bani, Xaine, mânka,. 

kananitatea, într'ân kăvint, ori ue fel ee avere, ks kare 

este uineva îmusrizmit. de. soariz..: .: pc 

 Ilronrietatea,. este. stints, Domnilor; neutră 5 ea. 
este o. r&snlats a meritslsi omslgi, saă rodsl sădo-: 

“rilor msnuii sale; ea este. uni în natăra l5krarilor ome-, 

nemti mi în. adevs pr; înueark 5se vineva a.-lsade la 5n 

konil milk xaina sa; bsktăra sa, ni îndats. ova do- 

vedi; k5ui avea fiinns nevinovati, se va îmnotrivi : 

dăns slabele sale nsteri, mi..va ziue: Este a mea! 

Ilrin Srmare, auest. rent - find în. natărs,. trebăe res- 

nektat, mi “smrijinit de. toni în de obmte mi întră toa- 
te; mai virtos de ne vom mi adzue aminte de e 

vangelika vorbz kare. zile, ue pie nă'pi nave, al- 
tsia n5 faue.“ Ea 

, Domnilor! Lăani în .bzgare. de seams. k7, : kind 

astazi. se.va Isa de la nronrietar (furs:. voea sa) narte 
din nmîntăl- „să sare a se da spteanzlsi (Iskră, no-, 
vis ziue,. nenomenit . în istoria. neamsrilor . uivilizate),: 
miine, f5r5 îndoialz; 0 s% se wearr dola auel însumi 

sstean. narte, din vitele: sale, -snre: a. se da uelsi:ue n5 

are, ks. „116 S5 lskreze n5mîntg],;. i: ama mai nainte 
nentră,, bălate, nentr5, bani, mentră. toate în de oburte; 

ba. înk5. 5, tem, ks niui. ue Drapele noastre n'o. 8% 

raal. ngtem, f stsnial; kBoi, “ci ue din botrinene, boale,
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“isnyeals n. vor avea .brage, '0 5% 'se love: de: kanzl, 
nOstEE, Miine. fra îndoiala... DI Pui .. 

-.Kînd sar atinge drental . aronriets! ii, Domni 
lor, nimeni ung Sar mai sili .35 se mai - înavănea= 
sk”, ka: ss lase -koniilor ssi mowmtenire ; mi.o. narz 
îzrz avănie este nenorosits ; nimeni n'ar mai msnui: 
mi n'ar mai. keltsi la. 55. kăltiveze. nmiînlsi, mi a-. 
grikoltsra. ar Isdea ; ui lkă- dinsa ar. seka . singăral: 
isvor ide. hog'suie Ii : feriyire al. gbrii ; uni auestea toa-: 
te, din nrizins k5 nimeni.n5 Va mai fisigsr! ne ueca 
ge are de azi uîn5. miine. a 

„'Teebse: dar resnektat. urinuinisl drentelil ni nronrie- 

tenii, la. S%.n5 .n€norouim mara întorkîndsne. în . sta- 

rea dobitoueaslkz - din kare „limea vivilizats.. abia, 
dsns atitea vealări a ustat sksna, ka 85 nă ajănuera 
întro stare de selbstivie, în are,, m5ly5mitz fie ue- 
rasi, niui. Odai main fost; menti5 kr originea. Ron, 
mznilor. „este. „nobils, nentră. 5 stromomi nomtri : Ro=: 
mani aă fost - uivilizani;. mi , knd. milzl. mostră Stat 
s'a: arztat- Ismci, sa arztat. divilizat, viteaz, ni drent. 

„„Eărona întreags; Domnilor, lare astezi va. în- 
tors, ksstotariie. „Sale kztre noi, mi de la . kare, aul: 

tentsm simnatii ui. ajătoare, Iisrona întreag's, va zik, 

Donrilon: near, „nrivi. kă groazr mi Ie5 ST, kind ar: 

vîruit ue. malarile ni riă ue o Și intereseaza, a. înc 

venst lskrzrile sale nrin desfiinarea drentslzi. 10; 

. nrietopii,: nirin, desorganizarea, souietzggii omenemti! 

„ Înuetez, Domnilor, nentră IZA D- voastra aveni des-, 
tal. nztrăndere ka sz înelegenţi în. ue -urzuastie. ne 
ar, adzue sn; asemenea akt, Ni „de, antinatii, ar: namte, 

în. streinztate. înrîzrirea. nei. asemenea. „nilde; ai E 

EI pi apte
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kit: noi nronrietarii: într”o” gisszire ana: reksnoskst eri: 
libertatea msnsii omslzi, ks: atit-mi DD. s5teni. tre=: 

bse se “reksnoask5' sfinmenia: drentalză mronrieizii. 

Auest drent, Domnilor, o nanie de: 36: milioane de: 

bravi, nayia franuezs, ve ks singe ură dobindit liber-- 

tsile, "la: relk&noskst, "la snrijinit mi “la konsfinnit: 

mBindal - drent baz la Konstitepia lor; în vreme - 

kind auea nagie are' în sîngl ei “atimea fii“ măritor 

kiar: de foame, Iskrs de lare Dsmnnzeă - ne a ferit. 

“Avest 'drent, Domnilor, s'a resnektat înk5 uri de: 

toni ssveranii wei noi ve în anăl “auesta se arztars ne 

"suena mei; asezuti săverani, generoini mi dreniţi, 70- 

noarele ssverane, zik, kare în trei-zeui de: revolsgii 

svirmite aksm î în Esrona, : n aă fskat de its! Ikon- 

sfinpieasks uri: mai malt. aia i 
„Ns gîndini îns, Domnilo:,- nentrs ' k5 voesk a 

sririjiui dreintal nronrietsgii, ks ami fi indiferent la îm-: 
bsnstenireu ue ere: trebsinma a se faac soartei sztea- 

nasi, m mai vîrtos ! dsus ue tokmeala înkirierii nsmîn-= 

talzi: “e era dans 'vremi ÎMN5S5 de legi, %a desfiin- 

„nat akm kă dinsele ; denarte de. mine o asemenea 

idee neorienoasz | Voesk nămai : “ka nentră ori de 'vom' 

Iskra, S3 “nleksm de la sn “nriuuin sznstos mi ' s5 

ksilksm ne Dazări : omenoase, mi  denarte “de: sil. — 

I(sui astfel vom ugtea 'dobîndi &nirea în' nagie, sti- 

ma neamsrilor streine Ii „bine Ieăvintarea 15] Dm- 

nezeă.. AR Ii 

“ Badea denstat „sstean, essenite de. ksriiagi: i- 
sele 'D-Isi: Laxovari. Dar, zise el, bînd ms ia, Dom- 

nsle, ks dorobangzl de dimineans, ui ns dk kooa- - 

menii D- Isi ka 551 dak la: nstal bskatele strînse ; am 

Ishkrat toatr, Ssntsmîna kă 'Kursl: k5 boi, kgrind n0= 
-
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romb. la nstsl; mi Dilsi: niz! mi a; ninzt: în seamz de 
kît o zi:de: Alan: Nu este aueasta robie ?, pate meă 
mergind la : momie ka sz'uă înkarue - vinz], : sprit -. 
nrourietarăl kă iganii: mia eat „boii sui vin mil 
a bstst de .moarte, rsmîind :e5 : mik; ns. m'am. stat: 
dzue de atsnui mi nînz aksma,iar nronrietarăl, aue- : 
la a.fkat kase mari ne moumia tstîne-meă. Fă mez ka 
xrisovsl moimii:în kass, mi' el stsninemte momia mea. 

- Adeasta: mi s'a. întînulat-mie kă.5n: nronrictar, | 
„: D'Robesks, deugtat. nroririetar,. — Am zis: „k3. 

este;o kalomnie a: se :ziue klzuii robie; klala este. o 
'simnls kirie, o indemiiizanie. din nartea snteanslzi kB 
tre nroniictar,: ue :a kprgia: momie se .aflr k5 Isksins . 

„a, nentră foloasele ue a tras din momie.. PRI 
“Kizkarmi, a fost, mi sânt o "mare 'narte. din I6= 

Iezitorii oramelor ; avemtiă niztesk o llakr mzit mai 
simpitoare ani nențră. foloase mslt „mai misi de avelea 

„ve a% tras. sstenii.. i E 
:, SBtenil:aă aka. lalea Nîn'd . ; alksma ami “rureonilor 

atenti, uri skriitorilor, mi kiar: fankuionarilor nsblisi; 
dar aueasta- us va ss ziks ks. ei aă robit; gi: -nămal 

_kD aă “întors .0îndatorire „uentră alta, negremit a tre- 
"băit s5 aibs kntre” avele uersoane. - ia 

Ene [zjokars. denatat sgtean. La nsrerea D-lzi Robes- 
Is mi D-lzi: Leni, ks ns-este klaka Tobie, rssnănse k5 
„ins la- regălament a: fost, robie ama de asnrs, ka dea- 
_tânui „înkoaue..;. No este omzl rob, linit, de -mouie, lînd 
- mare voe .s se dekz dare o moinie:ne alta? Noi n? avem 
voe 85 fagim mbkar,, de. vreme e .ne; adăve .inauoi . 

 dorobanmsl i8 b5taea. 'Ye. însemneazs în regălament | 
nedensile „auele: ka-s5, Nlvtesk. toaiz, klala ne n an. 

„ înaiate, mi toate szdirile mi alte Jolkrări msnauite de 
. 8



mine 35 rpmie. de meaba nronrietarălsi? De akolo a- 

Oi: o mslyime de keltseli - nentră. strsmătare;: mi .'6 

" mslnime de :vreme. nerdst5.. Auestea, 'n5 m5 ninea le- 

gt de momie? Ns'mb robirp i 

De Lazovări, denstat nronrietar, ':—. S5 se niz 

"dislcapia, mi ss se gite uele trekate. 

De Lenui, —: Ksm ks, daks ns se astea: strs- 

msta ssteansl d5n5 momie, aveasta. pă Însemneazs 

robia Isi, în adevsr lolomimkarea spteanzlsi era msr- 

pinits; îns5 nă era. legat de usmint- de kstre. nro= 

arietar, qi-mai: msltde intereszl găverizlăi neutră. lka= 

nitagia mi îndatorirea spteantlsi; în. kit." găvernsl a 

" tskst aueasts onrire mai mălt. în interesăl kîrmsirei 

de kital uronrietarălăi. Era tot odats mi o m3s5r'5 

nangials uri unolitiucasks, ka la tutimulare de ii 

s5 50 “ntie ănde se afl omsăl.. Ic iai 

"Ene Iojokars, denstat sătean: — Vistieria NSnea 

la Vale, gssca ne sgtean ori ande se afla; iar uro=.. 

arietarsl, din 'dsuerea &nsi.ssteană _de are moinie, aer- 

dea: mai: mslt; Iesui nerdea sn rob. a , 

Di “ernateslks, densgtat:1 onrietar.. i—: 55 se în- 

kids: diskugia ; ne! nerdem timizi în. zadar; n5 fa. 

sem nimilc, IDE TI a IO ca 

 Pito-itrezidentsl _— Domnale, D- ta” aie asea- 

5 la balsl - TIonorslsi : Săveran nsrtai 'emârfa nono- . 

TElSI, ar. trebzi 's5. Iskri azi îmuotriva Isi. “Noi . fa- 

„em mslt aksm, ku dvrîmsm regălamentsi ; mii anoi 

“kind. dgrims uineva, -trebse s7 mi. zideasks alt eva 

la 'lok. Materialările trebsesk adsnate, ui în mslte; 

dâr nămal de uele bsne; 85 le ks5tsm, S5. le ale-: - 

em; mi în aseasta n5 mexdem timus), sui” nidi 85. se 

a. ax. a. , i „. PR . pa 4
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înkizs .diskăuia nins: n5. se .vor . lsmina. fra il our 
tri steni.. „i, a aaa 

. Pee îi 

D. Lenui. —- Aia nam venit: Ia aukoala: ia 
“Viue-nrezidenisi. — La. mkoalz, saă nă la ukoa- 

15, usnin îmi -nass &nde ai venit; mtim kă.. toni „ks 
avem k5 „toni :trebsingz. de a ne lsmina,: mi! a noim= 
usa ksm va fi. mai Dine.i i ci i. 
„i Dars dars;; strigars sstenii! 7 sie lsminrata 
mi 55 ne vorbeasks rom'snente, kzui :nă ; înne= 

" legem. | ut ei RI ti 

D. Lenui. — _:“Ete de. rio: a ne întoarue la 
vele trekste, a ne mar.arsta ranele, sr sc îulizs dis- 

„kănia. E5 n voiă s5 mr fak auologistsl „elor tre- 
kste;: rana este dăreroasm.:. i... ta 

Viue-Ilrezidentsl. — Dsraroasz, darz, uri tolemai 
Hentră aveea s'0: snzIsm, '8'0..kărsyim,' 5'0. trem nins 
îu karne vic;.ne va ăstăra, dar al :mintrelea: Dokto- 
sl no lekzeimnte, Este: asemznare. mare : întra: trs= 
„USI: sovietzuii mi trăngl .omslăi,; „lare knd. se. rs 
nemte, nă noate fi leksit: de. Doktor nînz ngii kărw45 
rana; :trebse uri not: s5 ne :kărouzm .bine nins 'n6 va 
„sstăra :toate ranile soviale, -daka. voim. S5::ne uvin- 
dekim, e i ct i a cat oi tie 

D. Mlemuoians, : deizstat, sptean.:— 85. se: toli 
- disk5ia, 85 n nerdem timnăl;: koui toni kredem kw 
mănka „ate. sfints, mi. nronrietatea: asemenea : este 
sfints. i a ei oa Aita 

: Piue= Ilresidentel,. — Daka: D-voastra, s5tenilor; 
voini s5 fini liberi, sz n5-mai, fini vobi,: s5 ună imat 
fie. klakz, iob5yie mi altele;: dala voini.s5 nă .mai 

„fie regslamental, kare va :ssrBuit,. anoi :;31 vi ridi- 
dan în uiuioare, Noi: dsrsmem regslameutsl, sfinţi | Îi] 

ţ 
tt]



—36:—-- | 

zisa anelor ie a venit în nămele Domnslăi uri a zis: res- 

nekt la nersoane; nănem temelia feriuirei noastre, k5- 

nstind tz! bn învoirea denstanilor-uronrietari o arte . 

"din Art: 13';al [tonstitopiei; uri de':aiieea :nziă la vo- 

tate, mană este sfinte - mi omgl este iliber; adik: 

ks 'alte: lsvinte;: emanvinagia . klshkamiloi:-- “Iei 'ue vos 

esk aueasta s5 se ridiae in nimioare,:. tt. 

i og: sztenii se! ridikp. în nisioare, iar snii din 

nrontietari: las5 skasnele.. pa 

Viue- Ilrezidentsl. — Domnilor - denstaui nro= 

muietari, ve  fatiepi ?. în kotro “anshani? -Aveni de. 

gind -s5 nlekani?-: Iatz -toni - denstanii "ssteni ter 

“ emanuinapia  kizkamilor;. ue: ; ka :"-omăl ss fic. li“ 

ber mi msnka Isi -liberz” mi sfinta... Aueastpiili- 

“ bertate o: er mentră: “dinu ui "uentră -- „D-voastrs; 

nebiră-toni Romsnii, mi! în nsmele “Romsniei.. Ei 

- va! uineve, diri :: D-voastrs, kare 55 „n& voeâsks de 

„kit. .nămai. nentră.. sine : libertatea - omalzi mi msuka 

si sfint5? :Astzi. în msmintsl: Romznici :toni  trsiesh 

lg. aueste :usteri a” vienii omienâuiti, am aszit::Buri- 

jinind libertatea, mi: aksm s'0 .5sani ?: De 6. veni I»= 

sa,eă:n5 iaă:asănrs'mi aeea ve: ar.nătea srmas'uli 

mentrg  aueea mai nsiă înk5 odatr lu Yotagie:' seste 

oms! liber,: este sfints măuka ls? 

:*Aksm tomul. se Hidilcarey ri “e mriimirs, în iănâni= 
[ă 

mitate: aueasti lee; îi tu 

Viue-Ilrezidentsl. — Dans ve am ariimit ka, toni 

sn 'sțili: al, Konstităpiel. noastre, ne mâi-rsmine:. îns 

znăl ne kare's5 nztem: amterne. ferivirea noâstrs; 

îns5 D. Sksrtglesks-ă uerst: narola, ni :0 imi âre: 

1 D. Shartelesks, denstat : sptean: —Dumnezeă a 

folat: verel: ani” aminte ui: a: însăflat:.n6: Adam, mi 

Tai i / .
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“-riet Eva ș ini ne a: zi, kremteni 1ui vă  îmmăriui, 85 

-ămuleni uvriîntăl wi: sv'l! stenînini ne dinssl. De.la 

momă  Adum înkoaue 'se va dovedi, rin țraktatari veki 
kăm sa zirmat. din: .vreme în. vreme, kare:ne am n0-- 

"menit nor: de :la, moni zikind-kr am trzit, destal,de 
bine uînz într'o vreme; iar de la auz! 1831:ne am nemenit 

-nrin silniuie ks &njsg de. fer, u5s nekans! nostrg, ue”! 

-n5mesk boerii nronriâtari ui Sftnt Regslament, nrek&m 

pui eri în adunare. a --momenit. D..Lenui din .:nartea 

„D-lor..uronrietari, ks este: sfints::nroarietatea uri -re- 

gslamentăl, .zikind' tot. D-lai ka: ss] -sfinnim mi ue vii- 

tor.: Noi. aueastz nronrietate. mi regslamentsl ;ye nea 

îmnilat de..ani mante-snre-zeve - wi, nius : ak5m, n5,le 

kănoauitem de sfinte ; ui le kănoamtem Js9 de. aerui 

robime, uăs în kansl: nostre. kă silnivie -mi fsro de 

antirea obmtemtii: usri a Romsnglsi; :în vremea auea= 

sta de aksm: înainte sfintz „este . ISonstitnia ;ue, este 

skoasz din sfinta: Bvangelie. Domnilor nronrietari,. a- 

“km în vremea kăre ne afizm, a sosit "vremea, mîn- 

tairel,; k& vosa Isi. Dsmnezeii, în kare. s5: ne lmineze: 
k5 nire. mi feb Wie în: folossl. tătelor - ui... în, ;nagsba 

Dimslzi. Domnilor nronrietari , este drentate, este: Buni 

Te. între ' noi. .. ...:':., au : 

„Este frzpie; “mi : de aU6Ca 55: arciziisfiata: Ko . 

stitopie, k . Sfînta -Konstitănie ne: ziue' ka :s3; ne dani 

o. nvrtiuikz :. de nzmînt . în kare. 85, ne fie -de':ajăns 

mentră Xrana + noastr 'uili :a: vitelor noastre;. mi dsus 
„avea nzrtiuikr de nzmsnt ue ni se.dz în, stsnînire 
“din: sfinta Koustitănie;. wine: îi va trebgi: mai, mălt n5- 
+mînt 5%. mânueașks! afar'5': din uel dat din sfinta Kon- 
'stităni6,.vauere de'a. stznînsi, nsmintălsi .nămai. k5 

- 0. dare din odă! ppmîntslăi; din. zeuc „na; | f6r5 85
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'se mal:  noimencask de las, de iobiie, de 'nri- 

'soase mi erbzrit, nămai din: zeue sna din rodzl IIB= 

'mîntalsi mrelk&m mai s58 s'a: zis. | 

«+ Viue-llrezidentel. — Na: sosit ink tironal de. a - 

ne îndeletniui de dijms;. aneasta este 'o fants atit de 

însemnatz kît merite a o uerieta  k5-.de'amzrsutăl 

din toate 'nsrnile. . Vom faue sokotealz, ue venit are 

kânital] năs în nsmiînt, mi.daka auest venit al: .ns- 

mîntălzi ! va îi_de o uotrivz ks. dijma, 'atsnuea veni” 

xotsri mi densre dinsa; akm îns5. este vorha assnra 

zisei: din Konstităpie: resnekt la nronrietate.: 

Viue-Ilresidentsl v5zînd k5 a trekst- de: amiază 

zi, a DrONăS 55: 155m n5nin TBIIa0S pri: s'a ssnendat 

” seanpa,: Da i aaa 

"D. Stan: Stonila, denstat snteari, are uarola.. “Ba 

ziue : mănka este sfiuts „mi nronrietârea este .stints; 

“îns dsns ae se va îmngrui mi“ klskamslzi, kite o: 

mrertiailep. anoi este sfint uri nironrietatea. . ” 

D. Bega, denstat sptean. —  D-voastuz, Dompni- 

lor nrourietari, la aucasts întrebare:a D-voastr5:k5 

este sfinte i-msnlia; sa5 n5,. la adeasta . eă zik, -k5 

mănka omslsi ieste sfint ;' ksui se faue nrin :mîine- 

le omălsi mi ssdorile 15i, mi arderea soarelsi,. uri nc- - 

atins de!  nedrentate; mi jar zik:ks este 'sfiîntr uri 

aueea ae ne .vine de la' Tatgl ueresk; iar D-voastră 

Domnilor 'nronrietari, : vedem k5 ne anskani 87. dsm 

ksvintel ko. este: sfint: nroarietatea: saă ns? la a- 

ueasta că zik kB nă este în lksderea .noastr5, ka's5 

o sfinnim. Km nmai &nsl Dămnezeă sfinnerute :. ks 

de la :monr'iAdam, ne ă fskst: Dsmnezeă-:.ka ss ne 

xrsnim toni ne nsmiînt. Domnilor nronrietari, akm 

vedem ks de la mila Isi Dsmnezeă -a 'sosit vremea.-
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mintsirei ka ss ne'- skane din.robia ue am fost mai 

ka scams de la ansl'1831.npu5 akm; de-aksm îna=. 

„inte 's5 &rmsm  Konstitsuiei, ks e sfints - întokmaj 
“ dens: sfinta evangelie, ka ss ne lsmineze ks o snire 

mi drentate wi frsnie, la ss ne dapi. mi nos onsr- 

tiaikr de nsmînt kit nentră xrana noastr mi a vi- 

telor noastre, ks de atita vreme "de kind -msnvim, 

uoate 87 o fim.mi rsskămuzrat; iar vine va „voi “ka 

ss arre mai mslt, s5 voie. nsmiînt de la stsnînsl:.n5- 

mîntslăi mi:.si dea. din: venit, adik la zeue sna din 

toate. :semznstsrile, înrD 87 se mai. nomeneaskr,. nisi 

an5 fel. de 'âbsz, km srma nsns ak5m,:de nrisoa- 

“se mi erbzrit;; kw. aueasta .a fost . mi mai: înainte 

vreme, mi ksnosk ks e drentate mi frzgie. “Va fi 

stîntr nronrietatea ; îns dănz ue-se:va boteza; s5 0 

botezzm, 8% 0. sfinyiz, 5 entre aveasta: ne am a= 
dănat aini. . . .....: RE E ATI 

„D. Lenui— Ss o boteza, « swi fim ami, . mi i ss i 
nănem nsme drentale. „i i 

* Tlreotsl.— - Domnsle Viue- mreziderit, „tot denitra 
a a Sp „uronrietatea ne. este. vorba? E 

 Viue-llrezident. —. Tot, mi 'ai uarola. : 

Ilreotsl.— Franilor, Aaka revolăuia de la 4. 15- 

pie arin Konstitsgic a. resnektat nronrietatea mi ner- 

soana, ar fi'de arisos, noi o erbmads de oameni. s5 

-ne batem kanetele nentră aieasta; ks destal de ks-. 

rat arats Konstitsnia ks. sfintz e ui sna wi 'alta:: a- 

_-ma' dar ar. trebsi ss înuenem a merge. la Konstitsnie 

snde ziue ; „ssrasii nlogari, xrsnitorii: oramelor,. fiii 
: natrii uei adevzrani,. ue a nsriat 'de atitea veaksri 
-gresteile, pri, - a înbsnstsuit momiile, a5 srsnit 
mara mi nronrietarii mi ne momii lor, ne. mzringii lor
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„mi kiar însămi' me auemti nronrietari ;: înaiitea 'uene- 
rozitsnii lor, îmi -uer o nsrtiuikr de us mint, :îndes- 
tels -nentră xrana' familii mia vitelor sale; rsskăm- 

_măratz de atitea. veaksri ks. sădorile lor; o ger: uri 

liatria 16 o d5,-mi iarsmi uatria: a € 0 M5m5. băns mi 

dreanta va desnsgshi.ne'toi» i... 

- Viu6-Ilrezidenisl. — :De mi sa tolkst Konstitau ia 

mii a jsrat ne "ea, dar:săntem - datori ss desbatem 

artilols) uronriet'6 il nBmântălsă uri sv] nriimim Lo tonă. 

“Toni denstagi. sstenițat strigat: noi sfinim utourie- 
ta însz: dn ue: se'va îmnzayi, iar alksm n5 nstem. 

"D.  Robesl;s,; denstat nronrietar. —. Dak alsm. nă 

's6 sfingerute, va sm. zik k5 noi. mavem. morii, nui 

de snde0 si îmnpragim?.. ARE ma 

i i Piue-llrezidenisl, — "Domnilor, alerrile. noastre; | 

sânt 'nsbliae, “fiind ks aă de skou binele. nsb)ile;. vor- 

pa mi skrierea este liberz în Romsnia, liber aisi 
între noi; înss astezi nsbliksl setos de a mtiuele ue 

iskrzm ne a inkânnisrat în nămsr atit de:mare în-' 

 K5t -simyim . nevoea de a. ne întrerămne “năgiu. miră 
desbaterilor, mi de'a ne. însemna datoriile reuinroue 

intre nci mi  năbliks] 'de fagz.. - Sare: auest slkon am 

“onoare: a 'v5 nron&ne ărmotoavele repsli : 

"1, “În 'Korsăl seauuiei -nă: esto-liber: nimeni din .." 

able de: a îîntrersmne. vorba snsi denztat. .... 

i Nimeni n5. noate mouti. kind 'yre . sn. dons- 

“tat: Sorpeuite:- ri 
18. Vorba! msblilkălsii este libera în: trans! on 

“teringiclor “ai ind” seanmaă este s&snendatz, * -:.: 

-“i* sAdănarea adonts în &nanimitate ieste nuiktari; 
'dsug kare “viue-urezidentăl:: norănui.' de-a: se:.lini' ne 

- “sub; mi anoi dete luărola: nreotalăi 'Neags. ::.. ::-



m 

“IIreoisl Noags:.- | Frajgilor +. Eă krez ks din! kîui 
:se v5d astzzi adănani. în 'aueastu: salz, atit auei- ue. 
ssntem la mass, kât ui frâr mii nrivitori ue 'nă aă vot, 
ivi ăisl nd "este venit kare ss. ns fie-- venit în :dra- 
“gostea: Konstits] iei mi. kare sr .nă fie jgrat ne Kons- 
titonie, ks adik se vor uinea de: auele 21 de.:arti- 
„kole. - Konstitănia îni daxsl ci sfingermte uronrietatea 

“ sfinpermte imi. uersoana; - “Ama : dars sfint. e: nronri- 
etatea, : :darzi tot odats o k&noauiite . uri ; datoare: urina 

„art, 13 a îmosrtsui: mi ne loksitorsl :fsrz nsmiîntă 
k& o -nzrtiuile». de nsmint. sure  xrana: fanăilici mi a - 
“vitelor” sale;-! aura .darz . sfintr: este! uri;: nronrietatea, 
mi nă vs mal temeni,: : railor: szteni, a ziue:.kr 
nrourietatea. este sfint, kz:adil5: îndate” ve . veni zi-. | 
ue km nronrietatea este sfints,:0 vor! ziue.: Domnii 
“nronrietari, ls .adikz msnka. D=voastez ve sfint, mi 
nronrietatea : noastr ' asemenea e : sfintz, ISanivz: mău- 
ka mi v5 dsneni : “snde voigi,:ue- avenikă - nronrieta- | 
tea: noastr ? +N5, franilor, . nă'v: ziue : nimenea :a- 
ma, "fiind ks: a'jsrat:ne Konstitspie, mi îndalz ue va. 
'ziae 'ama, anoi 'n5 nămai k5.n5 va mai avea:lok avi, 
ui nigi în toatz gară n vă avea lok; fiind k5 “ae- 

la ese din :dsxsl. Konstităniei, mi îndatz: ue va eri 
din dsxsl Konstităniei, + va. eni mi: din adsnare, dsnp 
«Eee zisele i i ui, az 

 Denstagii şateni: : sfnts o nronzictatea asus ve 
a a ÎN 

“Viue- Ilrezidenisl.:: Mai inainte de. a ase imrzr- 
ni, trebăe 's5 deklarum: de sfinte. nronrietatea,.. Man- 
Ea noastrz "este: sfinte «ui :libers'; : daka : nronrietatea 
“mă Va fi sfint: II + libere, in 0/55 :intmm:în-tok= 
a tit a natie carta
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nealz 2: Konstitania ne: asigăreazI:. k5 ilslamii se - 

vor 'îmuronrietpri: mrin reskămnsrare, vrea s5.ziks: 

Iz nronrietatea este: stints; mi daka binele. nsblilă= . 

Isi uere' de la diusa. ueva,.uere, zik, nă. în, hui a- 

tsngi: arti o tlxprie, aere îmuronrietvrirea. kiskanri- 

lor mi aucastă o ere 5: veskemnprare, ka ana fie- 

kare, . “avînd snă netikine nsmint, sB'mi aib5 asigă- 

rats libertatea, Ea.85 fie snă : m'âslar interesat 

statal. :Romzniei mi natria noastr st lanete sciiăi- 

tatea mi fevinitea aueea de lare: meritz a se bslzra. 

 D,: Veasweske, denatat. nronrietar. Franilor, dak | 

vo: voim da. nzrtiaila voastrs de umint.:  sfiniză aro- 

| arietatea ve ne'va mai. 'rsminea? ci 

„iz "Pop denstagii 'srteni zisers: „topi o sfngi, 

skalindăse imi îa miuoare.. - + | 

. Vâaie- Irezidenlsl.”*  Rolceuitalind. disicomia, desvol- 

tind: materia nronrietspei. nsmintălăi, întreabz . daka 

D-nii ssteni voesk ss sfingeaskz. nronrietatea: nemîn- 

telsi ksiva ? . Ii zikîndă ks uel e voesk. la :uro- | 

- mrietatea ss fie sfints s5 se ridide în nisioare. Toni 

denstagii ssteni mi nroirietari s'a5: mi ridikat în mi- 

voare. ! i: a a a 

| “ Viue- Irezudenl, Aksm. Domnilor, am: N5S- 15- 

krstile în starea în. kare eraă. mai : înainte de. regsla- 

ment; am sfinit artitolsl 13 din Konstitsyie;. adeks 

_emanşinania klskariilor;:.am deklarat ks este. sfintB 

mănka, urin zrmare ks nă mai este robie; ne nsmin- 

e romsnesk., . TIli am  deklorat ls mi nronrietatea 

ste sfintz, nrin srmare kr pă: s&nter souialisti., Ne 

rimîne: ka s5.'nmim întră a .ne. învoi, a kărma din 

ruduins kazza revolspiilor mi de a: ne asigara o vii- 

torime * ferigitz; de aueea nronăn ne miine ordinea
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- de':zi : :daka 'noate: mineva sz se: e fak uronșictar Brin . 

reskimsrate ? in 

: Seanna sat ridikat la 2 ore. gri 

„is Vine-nrezidentăl I. loneshs. !) .. .. i zii 

W. . EDISȚIE, a 
Aia PE „18 azgest 1848, a E , E . 

Pier ( ezidentsl D. “loneshs wine lost D. Ile esident natooi. 
ALE 

-Niie- rezident. — „Domni. Lornsteske are. na- 

rola. , a 

--- : .Yernatesks, denstat nroarietar.-— - Rosnsnsal meg, 

Domnilor, la. întrebărea ue mi s'a fekat de D. Viue- 

“Tlrezident, 'daka klzkamsl se. noafe faze “nronrietar 

IIrin resl&minprare, - este: kIskamsl în: toatz. vremea 

"a: fost slobod 's5 k&mrere mowmie ;; nimeni n5 La no- 

xirit vre-o datz ș.uri nimeni n5 sc gsseite: ai sta im-, 

urotivs mi. în viitoră. :Kiar. dintre noi aroarietarii 

vom:fi fost - ka mi ei klskauli; “mi! daka:am. fskat. 

bani mi-am gssit. momie, am kămnzrat: nrin. bus 

tokmeals ;. mi: astăzi 'ne nsmim .nronrietari. ; ! 

“„Ilronrietatea dar este a uvastr,.: esneltate, arin 

Noise pie;: mi astszi tot nronrictarăi „este: liberă ne 
: imowmia Isi ș nri nă ar. ngtea: fi silită s'0 .vînzs, :f5t5 
'de VOiNII5, mzkar kă:'ori'.ue uremă 'mare;. nrek50, 
"asemenea: N5 roate; î silit nisi: KIzkamsl s'0. kgmne- 

? N ST. - . pi o 

o Monitorel x, Ba. RR



„re kă uel mai mik -nrenă; remsne wi: &năl wi altsl. 
la voinga Isi. Dar fiind ks - klskamsl este slobod 
85 mearg5 5ndc va g5si momie, iu. momia nronrie—-.. 

tarălăi remzind fsr5 mănuitori, nă are nisi sună fo- 

losă ; urelsm mi msniitoral fer de nzmsnt, nă este 

„măngitoră, &rmeazs a nsne ns momia ui altsl mănka; 

- mi .kă bân% înneleuere s5 lskreze nsmntăl. ' 

lar k5 dreanta Konstitsyie ziuem: Ss fauem mi 
ne kiskamă uetpmeană nronrietar: ne o kstegime de 
lok:-s5 aibs &nde sr ssdeasks &nă msră, snă nrră, 

_su5 ori de va voi. S5 noals zive-lks bskărie „0r- 

fans!: „eats auestă.lokă este szdit de tats mes, a- 
ueasta este alt ueva; mi stem faue ne kizkamă 

“mronrietară ; mi dala: natria, la o-msni5 bsbs, va 3 3 ; 

desnsgsbi ne fielare fprs nagsbs, lreză k5. nă se 
va îmnotrivi “niui snă nronrietară. .. Knd: însz. va ve- 

“ni timngl auella, vom vorbi mai limarit. 

“: Badea, deustat: sptean. — Ss: ne dea, martiilca 

de usmsnt sure a:ne îmuronrieta, | | 

: Teasuweshs; denstat . nrourietar.-— Tsrtiuika de n IND= 

msnt de la li Isnie vam dato,:am jărat, afarsdiu 

vei năyiui - mai.mari, kare mi azeia: vor jăra. ' Am - 
„jărat ne: uelle” 21: de:artikole din. Konstitsie;. am 
jarat 83 v5 dom umiîntă nentr xrana, voastrs Ii a 

- vitelor voastre; . îns' în Koustitsmie n se: aratr kit 

trebse ss fie avea nbrtiuikz de usmiînt;: uprtiuika 

"voasirs' de: nsmiînt 0. konoamteni, o avei lokmai de. 
la” Rad Vods, mi 'o âni stenznito nsns la 1812. 
„Atsnvi, noi: boerii vei mari mi miui,. îmnresns ks 
“Karayea. Vods: ne am sait, Vam lăat'o, vam dat?o iar, 
vam lsat'o. anoi .nzaz la 1831; kznd iarsmi ne am
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- sfatait, v'am N3S: o sarsinz. as&nra voastre ș voi erant 
robi, mi mai:robi înkz de kit. ziueni, e su 

::.— Ama este | ziserz toni. denstanii: snteni, , ui 
Heasmuesks, (ărmsnd).— IMI eă: vam robit, : fra 

nilor, vam butst,:v'am desbrskat; de 36. de ani de 
knd m5 blestememau i! Brtanims! Ms rog, franilor 
satenil. Lsaniv5 înauoi ueea ue! vam suit. Eatrms 
v5 da nsrtiaika de nsmînt! - 

Nsmerossl usblikă ue smnlesese toata. “sala, în= 
kzt akăma unămai înksnea, însenă 0 detsnsters .de 
anlazze, de strigzri de sra! iar: denstagii ssteni, în 
esaltapia lor; kare” de: kare striga: „Dămnezeă ss te 

„erte, frate! Ss fim fragi! ss traim în maue! Sai 
Vivat! Ss. trziasts onstitsnia! . . , 

Viue-nrezidentsl, — Domnilor. Simneskă de: 0 
notriv ka' mi D-v. libertatea „aueasta de. lare. ne bs-! 
kărrm în. sînăl: Romzniei da fi fans la, desbaterile 
auestea usbliuc ; îmi -nlaue . s5:.v5 v5d aitea adănapi 
în :atzta. de mare u5ms5ră;, mi .de aveea vo rog în nE- 
mele binelsi: nzblikă, ka sm binevoini a. cesnckta: mi 

- libertatea . diskniilor, noastire, Nomal denztanii a 
“drentăl: de a'uri. manifesta sentimentele. “lor în aveaștș, 
adanare.. Dsmneavo astrz avegi . libertatea teaskalsi : 
mi de aueca v5 rog ka aiuca 55 jertfiul. doriupa da 
anlasda : nentrg .k5, nrekstm, anlazdagi ak5m, aseme- 

„nea: ani ustst mi mgera,. Resnektani adlsnarea,, mi 
n3: mai anlasdani. E 

- Ene: Hojokarsl, denstaţ. sstean.— 
aa 

  

disksrs skrisă).— Domnilor nronrietari,. „eram. înkre= | 
dinmani ks de la 12 „alle ayestia. .n'o 55, mai avem. 

" înfoaruerea' k3 vorbirea. de Regslameut, niai 0 “uarte. 
nivi alta; -E5 ar. f „trebait 85 vorbiza. „Rămal altele 

ta 
ME
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kare: ar! fi fost” de folos ::ss i:ne nstem: suni kă. tori 

snre drentate;- anoi: noi: On + VBZST5M ans. din .Dv;. 

D.: Lenai, nrousind 'snă înskrisă - alkstsit ls artiko- 

le: atingstoare. din Regslament: Ama dar mi €ă, m'5 

ertapi, m'am: întors kă vorbirea iarla înfrikonratsl mi 

sneriitorsl Regslament, ue ne-a sneriat mi ne. a înfriz 

komat.ka snă biuiă'de'fokă,. EX am snăs-mâi na- 

inte de asta nrin graiă de natima se.aă nstimit kls- 

kamii msrani.: mi n ar: fi trebsit -s5 mai vorbim Nrin 

xsrtii, ui lsînd în bsgare de seams: 5 D. Lensi mi 

kă ai's6i toat: vorbirea m'0 4z nrin xsrtii, ama.mi 

că dar de: isnoavă "îmi daă: nprerea “nrintr'aueasts 

xortie. - Ilatima  loksitorilor sefi înjugase Ja &nă j5g 

gre de xeră, ks kare nc înjsgasse robia regălamen- 

tel, resn&nză dag înaintea Ilrezidengiei Voastre na- 

tima, robirei: Regslanientălzi, ks ne îngredise ne fie- 

kare lolksitor în ironrietatea fiemte- ksrăia nronrie- - 

târă; ka întt'o uetate de zidă ks normile de xeră, 

de! 'nă mai aveam noi ue snde 85 mai emin ; k5 ui 

de fogeam ' în alta uarte, na aveam lok a fi skenani 

ne: akolo, mbkar. km ne 'l5sam uisnka, lasele. mi no- 

metgrile, ni viile: măhka “'nzrinuilor * nostrii mi a 

n0astr5,. “ka 85 “Am sksnapi de asellea, mi ss uelase 

. sine - xtBnim 'snde eram foyini ; vi în veasgl ue ne 

- afla, trimitea 'isnr5Yn iuel ini venea mi: arendamii k5: 

gonaui, iui ne sa lega, ui, mi: ne adguea : iazul: la. 

Ins, întokmai ka ue nimte robi, inkizandăue nrin 

beaizri mi nrin kowarele 'Dămneaior, ne vreme de 

Carn, puii 'niut' snă  fokă akolo; - argnksnd - ui: ab: 

ae, “mol ka' s5 deyerzi : “ka ku" natima! auelora s5' 

suerie mi ne ella ai; Ls msi dintr îmi aă 'remas! 

uri bete, “de 'ng: se not rai miai' astăzi, - iar ue!



“ aluii i-bzga arin: kotege, îi se-niua ne: domuii, în 
oi mai ka ne: mimie' râmatori, :: esokotinds'i ks ssntă 

mi aveia: oameni mi zidirea Isi Damnezeă. K'zui, zik 

“Dămnealor, ko wa fost robire; dar noi robire'0. k5- 

noamtem adeasts natim5 ve am nrtimito. .-. viii: 

„Domnilor nronrietari,. VB ră&5m :S5 urekgrme- 

ze xirtiile: dintre noi; wi ss venim la-0 snire lg to- 

mii. Snre skărtare,.v5 răgm dayi-ne 'ini no5'0 n5r- 

tiaiks de :nmînt din tersnzl . fie: lgria - uronrietate , 

sure: xrana familiei ma 'dobitoaaelor noastre., ka: 85 - 
ne ustem: îndeleiniui a fi ini noi nronrietari ne - auea 
nsrtiuilks de nzmint,  însz ks “desnsgsbire; ue ka= 
re” nsrtiziks n'o nstem noi însemna ha kst5 kBtBAi- 
me de nsmiînt ar nstea fi; niai kutenimez lokslzi, niui 

„ renzl desurgsbirii ue kare Dămneavoastr îl uereni; 
mi ss vz r5g5m, Domnilor nronrietari,: din. bsna-voiri- 
ja Dămneavoastrs, ne: dani ue 'api :uistea lsnoamte 

-k5 ni s'ar kzdea; înss nrin desnsgăbire;:rientră ks 
mi noi am fost ajstorsl 'D-v. la zisa Domnslsi Len= 
vi, din resbuisi: Băzemtilor 'ural: Kalomfirezatilor: 

 nrelăm nui” ax5m “s&nlem 'strejsitori' tot “ks: aveastz 
strejăire, Sire - naza: natriei  noagtre.:"1rekăm mi: atăn-: 

gea am fost: uatriogii avestăi :nsmînt:! k5::nz: snăten 
venigi din alte-rui, ui Pam kzustat kă topi... 

IO m5' rog Domnsli. urezident ka sd se' anreze 
mi audastz uzrere: a mea aude ssut auezăte ale Dom= 
nilor nromrietari. -. ei ii a caii 

„1848 Asgust 1, ru e 
ui ; 

    

  

, Tai A . si Bei 

9. Lana derstat arozrietar — Aszârra tou [A
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“destals m5xnire snovedania . nat denstat nronrietară. - 

Nenoronini: a% fost . klskandi . uri, niganii- Damnealzi ! 
Damnealzi a snăs ku Isksitorii. aă fost. uroarietari E 

niz la. Karagea, uri de atsnui:aă &rmat modifikanii. 

Sz'mi snse dsmnealsi daka loksitorii sisnîneaă ks de- 

ssvîrmire :saă n5 ?..: E ca - 

Teaswesks, den.. ur. — K3 desevirmire; afars de 

venitările kzruismelor , venită! rakizlsi, etc. 

| D. Lenui. — Aveat o bsksnik» de nsmint. ES t5- 
gsdseskă: aueasta. , IIi înaintea Regslamentslăi nui 

- înaintea, Isi Karagea,: loksitorgl era kiriaiui. Din veli- 

me kizlamii se bskăraă d'auele drentări ue nronrietargl 

„voia: sp i le: lase de bsns .voe.: Fă. se folosenă singări 

"de toat: mormia ;, mi! mvonrietarl nă. ma îustreinaț 

“ drental ssă de“ nrourietar, daka se . mălnămea k5 :0 

kirie n5nin5; îns5,. done, ue s'aă slobozit skelele mBr- 

rei,. dsne ue :s'aă. “szit . nregările, . a trebsit sz.se gr- 

ve mi kiria: îi e Sia 

»"easiuesks , dar. 1 ar. — “Mai. “naîntea, 15 Karagea, 
scara. drdea nronrieiarslăi. din zeue 5na. -. - 

-D. Lenui. Kă tot. merită] kremtinesk ue noate.a- 

vea snovedania ue ne fsks .D. Yeasmesks, de; kite 
vine-a grmat.D-]zi nins akzm ka în: uronrietar de 

“ MonIie „. li 'fsr5 dea .verueta mai m5lt, daka este aiui 

loksl. de ami. siusra';ssfletsl ini konmtiinuele nentră | 

-nimte ărm'ri -k8, total neatîrnate de drentsrile mi sar- 

aineie nronrietsaţii , mr insruinesk a nrotesta îmnrotiva 

"rualzi înmeles se nrin fante a dat: D-lsi nrinvinis= 

lzi nravilei 'assura nel; mi a maidenlora înkz o 

„dats îngzdaiala ks. kare “i .a fost ertat sp. o violeze. i 

Kriminal a fost, Domnilor, abszsl ae s'a flat arin- 

- sinisIzi aserursvili, iar n însămi nrinuinigl kare, de ” |
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se va ssnsne la sn drent analis, înfiineazz îndoital - 
adevzr, kz a fost -singră fornis- săbt lare nins aksm 

„Se-nztea rssnsnde de kstre nlsgar.: kitia . nemintălai 
„de kare se folosea, mi tot 'de odaiz kz azea kirie era 
„-drent korzsnsnzstoare desnre nreusi ci kă nremal ka-" 
 italslzi „saă al nsmintslgi vei 'se înkiria; klaka i | 
dijma era singgra. forms Nătintoass a kirici, zik : nen- 
trs liz kanitalsl bsnesk linsea de 'la Nsran; nlptea în 
măukr, kzui n5 avea kă de alt ase nizti ; nlztea: kg 
dijms din. băkate daka îi dorzia Dsmnezeă băkate ; dar 

__nentră ks 'aueastp kirie' era drent korzsnenzstoare kg: |  nrenzl usmîntalăi de kâre 'se. folosea; ssnziă uvrae- 
„tsrii Dv. aueasts komnarativă: nreuzire amezats ne sn * 
termen de mijlok mi kit s'a nstat anroksimativ atit în kstsgimi dsnz variania timnălsi mi a rodirei nmin- 
tălsi, kituii în valoare dans distanma de skelz ni deose- : bitele îmnrejsrzri ale negouslzi, . s'a mai lsat de temeiă 
la aeasts nreuzire nrodăktele de ksnetenie. a . xra-- nei ui :a :negonălzi nlsgarălăi, ! nefiind ko ngtings a. - 
se konrinde toate uele lalte nrodskte me-le mai sz- 
dea îmnresn” kă vele 'd'intiiă ne: trei nogoane: de arr- 
toriue se dedea :frsntâmslsi 'sztean; în sfirwmit,. s'a 

„ îăat de temei. frantamsl ,. dâne 'kure anoi fiekare poate 
“anlika 'nremăirea mi la-uele lalte llaszri, Să | Lei. 'nar, . DCI IRI ae RE 
"63. Klalka; cae Sa ID i "15: Hentra 4 "/banius griă, zeuziala la. | VAI 
= kiln gti sokotindsse rodsl de. mijlok 'sna 

| ““kilz. de nogon,! uentrg 3n nogon mi jsma- 
-: tate armter |ă. gris, iar kila ne lei100. . "11 +10 Tentră .90 oka norămb, 'zeuziala la 900.p- - "1 ka norămb, sokotindăse rodsl de mijlok 1. Y, 

4 

pa PR 
i a. . 

i 

- : a E
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il de nogon nentră 1 '/, nogon arbtăre k5 

- "morămb , iar kila, ne. lei Qi 

:-"48 . “Zeusiala, din: ainai na; a trei nogoane.: ko- 

î SiO0 Da sokotindăse kîte sn kar nărtsrez de 

1 Ae kare NOgon; dar “nrepăl -karslsi ue lei 30. 

10710, arii, îmnsrninâsse k:ont mgoane no5-SHre- 

zeue : nrgjini: de .era dator nrourietarsl frentamălsi kl5- 

_kam , alkstsemte drent lirie de fie kare::nogon: kite 

lei doi-snre-zoue -narale 6. E Ce 

„De vom faue anoi ăn anel la konintiinua tstslor 

nrensitorilor komnetengi , vor afla, (de se va nriimi 

aseastz nremsire, “el usuin ka o. aaroksimativ'5 de a- 

devsr,) ls kiria nogonslăi ks lei doi-snre-zeue uar. 6 

dans vekea legsire, : denarte de'a fi fost as&nritoa- 

re kiriamlsi , era mai mslt în sarsina înkirietorălsi; 

ui kz o slohodz tokmeals întemeiate ue :adevsratsl 

nrem de astszi al nsmiîntslăi , ar. avea îndoităl avan- 

taj de a desfiinma urilejările de asănriri ue a fost ni- 

ns akm în. disnozinia, melor mai tari, ui a kămrrsni 

mai bine interesele“ ambelor m i II 

Viue-Ilrezidentsl.: Domnilor ,-V& rog „si: dani 

narola nentră ordina de zi. Noi eri am xolsrit k5 to- 

git ka astszi S5 desbatem ,. dala trebe s5.s€ îmnro- 

nrietereasks dineva rin reskămrizrare. Am zis vine- 

va, kzui eri, sâinnind nrinsinăl msnsii, nă aveam nidi 

sn klskau, nisi 5n rob în usmîntăl Roa'saiei; îns îm- 

nrourictorirea o desbatem tot nentră auei. velă kiskami. 

| D. Weazimesk5, lăînd narola; de mi ns a. vorbit în ordine 

de zi dar i-am uinst, kuui D-I5i fskind aue] la inimi nro- 

prietarilor, a dat o silds de ele mai mbtene simti 

mente, denzrtind din ideea sa resk&minprarea ; Uli :în 

uumele sferingelor. aztenilor gerînd „ka .s5 le dea
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ageea ue RegulamentsI le -a5 Iput, ăueca îze a avat 
mai nainte de Donins 'Karamea ini 1831:'-Kăvintele 
de robie, -klaks,- întrebsingate de D-Isi, ai înderanat 
ne D. Lenii a were: narola.: D-nă Lenal a. ârptat: ia 
r5ui kz klaka a fost o; kirie:mmi îns o lzirie dear: 
te; a, desbsist toats leyea, de tokmeals 'fulests în 're: 
&ălament,. mi 'venrezentind  urin. wifre datoriile: sBtea-. 
n5lăi mi. ale uronrietarslsi ;. a: arstat: ks nentră 9 no- 
goane 19 nrzjini de-usmiînt we da: irronrietaral ka 
kamslzi, ksnzta în imănks lei 170, 10 'narale, adi 
5 l'5 resgltatăl era: auesta 12: lei .narale':6 a fost 
Sokotits în regslament kiria anăi -nogon -de:usmiînt . 
ne n. an. Domnilor! 'tot: regslamentăl â fost.0: tokk- 
mealz între: uzrani” uri :boeri, -': tokmcala -a fost! ski: 
t5 usmai de boeri; mi .woranii văzînd. ks ns le: mer- 

„ue bine. ks to“ meala: fokati de hoeri, s'a destplzat de 
dinsa ka oameni liberi de. a se. tokmi. ks! drentsl de'a: 
ninea,:saă nă; aă 'drental. de-a n5--0 inca, pai el: n: 
0 'aă adontât'ui niăi'nă aă “mtist. knd: sat” feat ș: 

„de aueea ks învoiala regălamentslzi. ei aY fost asă-: 
:nriuă,-robini , snekslarigi ;' uri tokwai nentră acea; aă . 
rănt. tokmeala mi. a5 sdrobit -regălamentsl bocrilor... 
„Di Lenui. -Nă mai ziue boeri,: kuui -nă:mâi. ssnt.: 
3 + Viue-llrezidental Zik boeri, ku “iam -avăt, uri: 
ne am denrins de -a vorbi ana; de aksm înainte; va fi. 
ora -mi'om, uri n5 mai: avem :nevoe de a; întrebsinga: 
în vorbele noastre 'boeri. Regslamentz): a fslst o leye: 

 îndatoritoare dia tolkmeals. “Toate tokmelile “trebue 'sg. 
fie libere uri fekste- k5 ibău5 învoire, 'aucasta: mag! 
fsk5to boeri în regulament ;. ii: din vesăltate s'aă vs-: 

„ Zăt:k5 astenii 'a8 fost anzsaui , : entre acea kiar: 
de eri am mi îngronăt regzlamental, - 

%
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... Sătenii toyi.: Noi “lama ars, mi nisi ne pinem de dinssl. 

 Vaie- Ilrezidentsl; Ns.:y5. nineni; nentră.. k+ În tok- 

cita ageea zilele: voastre:.de msnks erat :sigăre, iar 

rxsnlata;lor miks' mi nesig3r'5 ; legea de tokmeals« dn 

regslamenţ-'a . fost absărdz,;;vrejmams omenirei ;: 

robitoare ;' mi în adevsr.în Romsnia alte sînt îmnre- 

jsrsrile „de: la msnte, mi altele de la kimn,. el6 șint 

foarte: deosebite! uri sneuiale,: lenea tokmelei din :regă- 

lament a fost &nik's ui obmteaskm asemenea; Ii Nren5- 

zile nrodsktelor mi'a nsmîntălzi se skimbs n8 .n5- 

mai. din an în an, dar:mi din jsdeu în jsden, bai în- 

ls mi.de lan sat'la altgl;. tokmeala în regslament 

sa legsit a fi statornika ,: konforme - mi : obmteasl'5. 

“Timnsl: va dovedit îndestsl kz ameasta ns. se noa- 

„te. legi. Tokmeala trebse. sp fie libers, tokmeala tre-. 

se s5 se sănse la îmnrejărsrile lokalitsii. mi la | 

nrepsrile ksrente; de: aueea tokmeala trebse. sr se 

fak în -felgrite: loksri, tokmeala 'trebse ss fie fsksts, 

dsus -felsrimea :nrepgrilor. Libertate n tolimeals, iat, 

nvinainisl kare va nstea nsne în armonie mănka: kB 

“nsmîntsl; regălamentsl a robit tokmeala , el a fskst o . 

lee stabils mi jeneralv rezimats ne pilre e se skimbs. 

din an în an uri sânt deosebite din lok în. lok,. nrin 

armare a legat: libertatea, msnuii, kare : emind: din uer- 

sonalitatea 'omalgi, ne. auesta . "la mi robit,silinds'l -a. 

nszi &n -l8krg, Ie 1]. msgsbemte; k5 n kăvint liberta-. 

țea în tokmela. ne viitorime. Aueasts n5 a fostîn reg=: 

Jament mi "de aueea boerii . surijinesk 'regălamentsl ,; 

kmul. din -tokmeala fskat5. în. lok o ss folosim : mai: 

mslt de kit la. Jakrs nedrent, mi de aseea, .. nămai a:, 

ansptoriă : omenirei snrijinesk aueast5. lege absards, -: 

Dsn ue în medingele trekste am, “desbstat sirin=
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ainiele nrodsuerii bogsniei : : mănka nii':nzmintăl,: ui 
dănu ue le.am' deslegat de legstgra ue. o fuese re= 

” gălamentăl, am sfingit măukaui uzmsntsl, am emanui= 
urat ne klzlatu;; ar fitrebzit ka să nem la ordinea de 
zi în we relanii va fi msnka ks nsmîntsl ne viitori: 
me; îns în resnsnsgl ue ar fi emit din'aueasta, vs- 
zind su arinşiu nriimit. de toăts lsmea , :5n rosrisus 
la kare kazts'mi' feesdsiala :mi regslamentsl,: adik 
la tokmeala de bsns voe. Nam n5s. ne-aueasta la or: 
dina de zi, pai toni.sănt nentr& tolkmeală: de: ben 
voe, si am nsmit'la sas! kă kare 'diri: klskanr:s5 fa: 
vem nrourietar urin. reskăinnprare ; aueasta avem ss 

„ desbatem, în adest uerk: rog.ne topi: denstanii ka ss 
se -msrpineask. .. De tatal 

„ Ireotsl: Neags.—D-ns Lenul voz k5 arat din uar= 
tea regălamentslsi sokotealz, :k5 adika fost:-0: înkirie- 
rea ntmiîntslgi 'urih kare arat: k5 iat 63 lei klukaini- 

„lor: săteni ui în. kolo'le: iat zeusială. dia. rodsl: emit;; 
la kare că zik ka. tot odats. ar fi trebit sarate mi 
avele'12 zile: ks vitele mi.12 kă miinele; su: kar de 
lemne mi o -:zi de nlsgă, .mi sm.ia. în “bzgare :.de 
seams its nagsbs .se nriuinzia sasi: Izksitor întrauea, 
vreme în kare: feuca aueastp Mănkp. ii iii 
=. Veasuesha—Eă vp daă, frajilor, nsrtiuika voas= 

trs de nsmintucaă avat'o 'loksitoral nins la Karayea. 
"3 Lazovari,. A greiuals! Domnsle, uentrg k'5 . sranii 

ne vremea Isi Mirea Vodz !) mi a elor lalpi: Donani 'veki. 
2 fost kiar robi vin la reforma memoiabils' a:1si Ni=. 

“ Kolae. Mavrokordat; mi 1. în :toatâ i.xrisoavele ! kare: 
pea 

.j 
a DE Si e ate Pe, , e 

apti, Ea Ti? aa pielea ca TA 

  

EEDItEI Dea e 
aa it tii 1) Se 'inmeals D. Laxoţari: istoria; zive' din kontra: ks! do: 

: = la Blixaiă poransl: a! devenit robă al nzmîntelui,: “Edit,
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dovedesk nronzietatea deosebitelor-neraoane, se ziue: mo- 

mie oxavnike,: de vei. s5 0 stznineask5 auel nrontrie- 

| tar. sa kămnsrstor, el, fii, ui nenonii mi tot neamal Isi, 

. Seanma s'aă ridikat, mi la: ore saă învenst 

iar, Ia Die i 

D.:  Bodimteană q. n. mi D- -ng. Ioan - Velea. 80 

sesk aksm -întfia oare: în. adsnare, mi sânt: nriimigi... 

D. : -Laxovari s'a nsmit: seleretar - în Joksl D. 

Robeslis. ue a dat demisia. pl 

„:Viue.. IIrezidenisl.- — Domnilor, uentră a ; destui n mă-, 

' 

teria I5S5. În desbatere va uer.. arola.: Este. o deo- 

sebire mare în îndatoririle  omălzi : dănz 'k5m - se va 

“afla în: starea naţsri, k5 drentsl uatăral,, mi. d5n5 | 

“ksm se va afla în starea 'sosialz kă drentsl mi obli-: 

gagia de. garannie. „a nersoanelor mi a bogsgiilor. ] Mai 

- mainte de: a intra. omăl. în sogietate, era absolzt, k5 de-. 

ssvirmire liber ne viaua, ne: mănka. mi. ne - kanitals 

sm5.. Omasl: se înk'izea de razele soarelzi fsrs s5 Nl5-: 

teask kăiva :ueva ; bea. ana msrii ui a Dsnsrii fn-: 

75 S5 .olBteasks „ksivă eva; umbla nretstindenea la: 

vînat, uni -tot nznîntsl era al li, nrek&m mi toatr l5-: - 

mina "mi: toatv: ksldsra ui toats ana. Omsl dans. ue 

a intrat în sovietate, a trebait: s5 jertfeask5 "eva din: 

aueea ue are nentră. binele. auestii soniciBai nentră fo- 

lossi nsblik. Omsi în: sînsl naturii, dei venea 0 ka: 

ber absolst. ne sine 'mi..ie: ale: săle. În": souietate în-: 

s5 „a trebsit. ss jertfeaskz: kiar din libertatea: sa. “în, 

nrigie spui arz5 lasa, ne lok îi: mi: “aa fok,- era li- | 

foloszl :binelai: nsblik, în : souietate. nă. noate spui. 

arza kasa; lui vîntăl noate mîna skîntei me kasele 

veninilor:, mi ss „le .anrinzz. ,Oms) în starea natărei,. 

de. [3 atakat, de dsmmani, adesea. el n5 'Nglea a se
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aupra mi ksdea iars în starea .souials; souietatea îl 
asipsreazs,; triminînd înaintea lor .ne o'.narte de oa- 
meni, ui awa 'iats ks eă. nentră binele souietzgii. ms 

înrolez 1mi.:îmi jerifesk uri... viama. mnentră sovietate 
an'stînd?o' de. demmani mi :nszind'o' de vism' me linii- 
le: karantinelor:. Jertfesk. . libertatea, îmi jertfesk mi 

viana “de 'kît kare : mai sksmn n am nimik ne 13 

me ;ijertfesk sn -lskră mo kare n mi'l. noate înanvia, 

nimeni, lskră 'wel mai .rirenios ue'l am, mi nentră ge? 

nentră «binele. nsblik 'al 'souietsnii; Îmi jertfesk nentră 
sodietate mi msnka ui knitalăl, 'kontribzit nentrs 
binele nsblik Jă' nlata ijsdekztorslzi,. doktorilor, ureo: 

ilor. Jertfesk libertatea, jerifesk viana, jerttesk msu- 

ka uri'kanitălg :meă mentră sonietate, mi kă toate a- 
vestea souietatea aueasta nă "mi-a ' asigrat 5n D= 

mint în sînăl:ci, ne kare sp mr razim,:ne kare s5 
 kalk ks .konmtings .k3 .este 'al: meă. Domnilor! akolo 

la îmnronrietsria .klskamilor, la darea. suzi - netik 
de nzmînt. auelăia ue tot jertfemte nentră souietate; 
esta kasză :tstăror. revolăniilor: : de . „veni miti fa- 
ue .aueasta,. veni . kârma .kiar. dac aksm toute ne= 

“norovirile de kare sgntem. ameninnani, Domnilor » 

gîndinivs adînk la toate:kîte:vedem în. lsme, lsnta 

între bogat -uui-szrak, lsnta între msnuitor mi kani= 
talist, lănta între mzran. mi  nronrietar, este! înuinsz 
în. toate nsryile. Vorszrile de singe, karsele.revols= 
piei s! a5-Isqit .ka'0 enidemie'. în': toate msril6. . Ani 
săzit omorsrile: fekste la :Isnie.. în Tari; ani. aszit 
suiderile .nroarietarilor! feste de ssteni în Galinia ; 
kănoamieni - ks în ' Bugaria nobilii . aă ; îmnronrietzrit 
N6:mbrani ks: . nsmîntal, ue” stsnînca;vedeni. „toată. 
Romiînia renrezentats aiui nrin denstanii szteni; înks 

Pi ” N
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este; tion :k5 aztea ue .veni faue: ss fie: msrenă ,:: 55 
n&nem mara: noastre 'n6 kaleâ bogzgiei, a nasterii, mi' a 

- feriuirei 'ei ;-fauent'kă : togii *: ss fim * vetsmeni:; s5: fim 

toi iinteresagi a ne; anzra mi-a:n6 înainta! vedeni 

ele: 300,001 de: familii. astăzi: emanainate de; klaks 
kwătind s5:se ameze,-ksstind s5: se îmnaue; kzstind 
s5 'se' statorniueasks atit nentrs folossl lor .kît. mi,al 

vostrs; tindegi. inina. frsmeaskz axelor ue vs zik. fran» 

mi +5 dagi “mîna! vos dindăvs dreutate, vol: sîn=. 

tepi usuini. 7 saă Si mii de familii, însz 5.saă 10. de 

ayi: fi; uonorsl Romîn. ere s5'i dani nsmînt arin res-. 

ksmnstare,. kâ: bani, n de: peaba, nisi ko sila, niui, k5 

vorsare de' sînge. - :... Ta A 

"'— 85 ne dea. dar sn uetile. de. aremint! trigaro 

toni denstagil ssteni:-: eee ne 

& :Vwue-llrezidentsl: —- in sowietatea dar a noastr Nă= 

„tem amterie femeliile: snei ferişiri neksnoskstz la niui 

o nagie 'ne lsme; 's fim natriogi adevsrani; s'5 ksrm'sm 

kasza uertelor, a revolsqiinelor ; mi: 'a vsrssrilor de 

ssnge ; 's% : întimainsm uzn5: înk5 avem linimte,. mi 

sentem în stare: d'a: faue :aieasta:, Kredem. dar -k5 în 

materia .de desbztăt: astszi str toalr revolspia; de 

. aueea o'mal! renet , ka' sg vorbeasks fie-lare în străna, 

ei. Aueasta este de trebse's5 se fak srteânsl nronrietară 

arin. reskămnzrare să :nă. e pe i e 

 easueskă, dea.' ur. — Am. stat iganii, mii an 

artat; mam -jsdekat,; am lăsat monnia :uyzranilor arin. 

pedrentate ; nentis 5 eram tsnzră.mi'lakomă; Di a: 

ksm niv. nokseskă, mi 0 :d5ă: înanoi; ui: mb -rog 'er- 

bagi; fragilor !: Ertăgii'mi  nsmai' keltselile mi;venitsl. 

" Denstagii „Sleni.— Da dat Dsmnezeă ss: te erte! 

Ea pn i. . Ii ÎN ti
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ii + Weasuresk&, —:80,000 de nronrietari, misi. mi mari . 
a5 jărat ne Konstitănie ;:iar uei. lalgă nă. iu ui vii 
î:. » Sksrtsleske,: den, Sst. —Ss- trziaskiz : Dimnezeă 
de ueii ue “at. jsrat! ne sfsnta! Konstitgie + ar Me:uei 
lalgă . pie iti 

: D.. Lenui. — Ka '55. sei noatsi nrensi generositatea 
| p: Ceasmeskă! k adevvratsl. ci valor, is se snsie ns- 
n ude se 'întinde' imi generositatea. D-lsi'în narte; 
ka. de o vom: konoarute : notrivits: ks: sânpenia::nrit- 
vinslăi. nronrietzgii! ue a: konsakrato îmnresns : ks noi 

toni în asest înuinsă -'(enceinte), s5 ne .rioatv sai 
nos: de ;kzrms: mi: de: temeiă 'îu, xotzririle! noastie. :; 
iai) Viue-llrezidentsl. : = Arteaste nregpiro:" va adie-o 
m'sine.: a tit 

IIreotsl, Neage. ranilor! Ei. destal de bine s'a 
sakrifikat (sangionat) nriimirea konstitspiei; mi singsri 
nrin;:graiă: D-v! zilsnd :kă: tonii, ani venit ks dragos- - 

te -dene:'daxsl-konstitegiei ; mi fiind. kz. natria:ne d5 
ini nos o nsrtiaiks: de- nsmînt îndestals: uentrs, xrana 
noastrz “mi a:familliei: noastre; mi tot d'o: datz, kreză 
„k5 niui ns! din D-vinse. kare ss 'maibr:auea dra- 
goste dsne dsxsl. konstiteniei, kare! ss nă'l lase inima 
a înnnsrtsuli ne 'ssteanzl fur “usmînt . ks 10 nsrliuil' 
de nmâînt: lo: 'ziuent D. -v: k%: find “doi frami, &nzl 
mai miare ni 'altsl mai! “nik, fiind în kslztorie uel 
mai mare, ss aibs o afine întreags; iar tel mai mik 
neavînd niniik, ss roags swii dea mi Isi o bskruik'5 
de niine, mini vois nlsti ka ss n nici. Îns uel mai 
mare, nă nămai k5 năi dete ls bani, ui mai întziă 

i dorsi srana. Ama dar că kreză ks vor fi uei mat 

mălgi din D-v veniui asi ks dragoste, gssind nrileniă 

a'mi îmnlini datoriile fezmemti kare; vor ada aucă
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nsrtisiks de nmînt 'fsrr a:mai ere bani; “ama ui 

noi. ne nredzm  voingei, D-v:nrintrazeasts aerere:, : : 

- D. Badiuleana. —-95 se reneteze: ordinea de zi 
ne. mîine „:ama ka ss intim. de trebe st se: îmnro-. 

nrietpreaskz uineva. a 

'. Viue-Ilrezidentsl. — -Domnilor.! 95 :lEs5ra. tota 
logomazxia, nămitslzi la kăvintele D-v; fie de noate saă ns; 
fie de trebse saă ns, 'fie de. este. îndatoritoare saă ns: 
skonsl. nostră aste: de a:-faue ue klzkanr: nronrietară 
nrin 'resksmnsrare; întrebsingani ori-ue: ksvinte, nămai 

55 'ajsnnem la a; da. nsmiîht :sstenilor. ' Ssteansl -nă 

mtie jokol ksvintelor, 'el este 'simnlă ;.. nentră . dinsăl 

fanta este tot: De aueea redimeani kăm vegi.--voi or- 

dinea de zi ne mîine; ssteanăl amteants nimai'.85 

vaz de dani saă n da a: nsimânt atzta neste ue a5 

astpzi, i: pia st, 

 Baduiuleans.=- IIrorisne daka înstrzinarea snei sri 

din nronrietatea  nsmiîntalsi .în :folosal : stenilor: nrin 

besnvgsbire, este sai 'nă îndatoritoare. pia 

“ Viue-llyezidental: — Aveasta se:  adonteaz de” a 

dsnare a .fi ne miine ordinea dezi. ;..: li: ci 

“ Beanma Sa ridikat la '1:'/,- ore." i îi 
"-(Uskzlit.) Viae Ilresidental: :1.. lonesks.. i. - :...:ii e; 

Se :. (Sekretar.) : N.. T. Jazosari. : ......: cb 

ai m „ lreotsl „Neags,, Denesks. SII 
LE i 

. 
Pai 
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a OV, IMNEDINUE. 

„n Aceast 1848... , 
aa i 

“Vina Mrezidetul 1. lonesks pine; oh de: rezidenti 

»Seanua sa învenst la. 10 4 'geassri.: m 

V ive=Ifrezidenit. — D. “eaăaecileg are narolanen- 

iră a esnsne a7eca ue. D-lsi în:nsmele - nronrietarilor 

jedenzlsi Ialomima doremte a da sstenilor. îi 
: Domns Veasiuesks. — Prani . sstenii, ve zik: ssteni, 

iar nă mbrani ssteni, ksul: trzirţi în sat, dar ns în 
tîrgari; vs .daă netiksl de lok nentră kas mi names=. 
tii, uri -xrânu vitelor :voastre.: Kst msmiînt vs trebse ns 
este. xotzrit: în konstitsmie,:voi' aveni: 5 :felări. de vi- 
te; vai sni dos, alni nos, alni 99; oi ni 20, alni 
200, alyi:2000, - avegi .bivoli snsl doi, altsl.4,: alta] 
10; boi aveni mi norsi 5ni doi, alni:4, alui 44; a- 

veni dar noate.30000 de vite;: nentră toate astea oare 
85 v5 daă usmint? :E5 vi daă sueea:ue ani avst nins 
la 1812, semnele islasslsi:.ue”l ani avzt nîns la reg 

“lament se ksnosk înks; grmele -vitelor 'ue a. kzlkat 
- axel. rizmînt n8 s'aă .nters . înkz,. mermea: momia '4 
ueasări de lsngă, 'mi: kst. mergea 5n :ueas era nmîn= 

tal vostră,. sas]. era :100 saă. 300 kase:în :kare: &ni 

„din voi aă:avst sn nogon de lok, alnii mai mălt, “alpi 
mai 'nămin ; aueasta vil dag, sie a 

„Viue-Ilrezidents. — Dai vâtra satelsi: dratis. ori! 

| ie bani? .. Vor: fi ăstenil liberi: se'mi :vinz5.:kasele,: 
„livezile, viile, daka or:voi s5 se dskp?: : i! 

:"D,: Weaseuesks.'— Daă mi.k5 desnzgsbire mi fr5 
desiirisbire,. iat de; mi vor: da;: ka de nomans'; : dar. 

o:daă îndsrst-nentră:k5:am fskât fante :rele' în via=!
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ma mea; mi kînd-se voriridila ei dens mourie, ds- 
ksse! sv'mi vinzs namestiile; oră veni alui în lokz- 

„e. Asta daă, iar kzt'lok le va mai trebsi, le voiă da, . 
înss k5.bsnz tokmeals. Toate nsmiînterile se vor ls-. 

kra ae viitoiime mi :vor adsue mai. mălt. folos, kz a- 

ksm ns dak spranii doi galbeni ka ss k&rene &nno- 

“gon, dar. atănui o0.:ss'mi deskizs loksri . mălte.' Kit 
vor. sta; loksitorii ne..momie usmîntsl' ue. le daă :este 

veunik al lor; iar. kînd se vor dăue: dsns momie, ns 
mîntăl.s5 rsmsie : iarzuli al nronrietarălsi;. mi: arma 

yom înainta, frapilor, kăm înaintează soarele îmure- 

Jsrăl. nsmîntslsi; mi. ne. vom. mori. nreksmă se: m5- 
remte. Dsnsrea. în: karssl iei sărnînd malsrile, | 
-„.: D. Lazovari, — Domnilor! La ordinsl :nostră. de 

zi, avind disksuia daka. trebae ssteansl, kare .ns. are 

nronrictate (kare ris este':mointean) sz.:se fak el nro=: 

nrietar, vi D-lor: s5.v5 snziă k5:.aueastr întrebare o 

sokotesk eă: rezolvatr. „(aotzrits): urin.nroklamania ba- 

“zărilor konstitayiei. „Întrebarea “ar: trebai. so fie. nă-. - 

mai, d&nr, a. mea nsrete, ne. kit trebze ss se faks: 
nronrietar? mi -kît-:se :noate faue: nronrietar? sure a; 
nstea fi îri.armonie ks :bazele: konstitspiei, adik d'a: 
resksmnzra -usmînt de la .nronrietar urin:.dernsgsbi-' 
re:; i . desnzgsbirea trebue ss 'fie: konformz.. ks de-; 
visa konstităjliei:: 'resrekt lă nronrsetate, resneht la mer 

soane, nefiind konstitsnia fekăts, dan lk&m se ziue, în: 
nagsba : nimănsi.. — Resksmnsrarea dar. l5. desn5g5- 
hirea sânt. foarte; strîns legate &na'.d'alta; uii nă se noa-. 

te îndenlini otnarte din Koristitanie ini a se kzllka'gei=! 
lalts. Îutr'alt ; kin,. ori ue: fants, ori. ue: Iskrare..ar fi 
kikstoare : Konstităpiei,. ar. fi arbitrarz,: ar fi: silniks,;: 

mi.;ori'ue' lskrare fsksts arin sils,: rin: sils; kade;,
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nentră ks. trage assnismi blestemsl.. omenirei . i r=: 

iea Isi Dsmnezeăl! IERI 

-  Nă gîndini “ D-lor, mi astszi:'v'o. 'renet, ko ns 

simn, trebsinma îmbsnztsnirii soartei msranălzi; aueasta . 

este mi. în interessl -isbirei de omenire uri. în . folossl 

statălai; avind îns în' minele. mele înkredinmate a- 
verile a o mslnime de: nronrietari-din kare auewutia 

jămstate noate sznt: însămi el: mrrani, iar uci. lalni 

dens grestatea, familiei lor,. denr trebsinga nozipii lor. - 

sogiale, dan mikimorarea mi lolkalitatea nronrietsai- 

lor, aănt:mi: mai .ssraui de kît malni din: klskami,.nă 

novii .disnoza, ks nenssare de; dînsele, 'mi ka: sn 

om de ksyet i .de uinste uri :ka snsl al krrsia man: 
dat este msrginit în konrinderea Konstitsmiei; mi so- 

kotesk, : D-lor, ls » D-v. ns „veni -tgzdsi kz ori ue 

ami: Iskra 'eă ueste - xotarele: auelea, ar îi nepinst: în 

seams: de: nrodrietari, mi ar trage:a sănrt'mi 0 res- 
usndere -foarte;.grea.. Ssnt 'dar de nsrero, D-lor, ks 
se noate-da nsmînt: spteanzlsi:k5 îndenlinirea: îns 
a kondipiilor” de :mai 85s în toat întregimea lor, : 

„i D, Wernstesks d. n; — Nă :vrem 8% fasem Ie ll: 
kan nronrietar nrin desnsgshirg,. i: er, ie. 
„=4:D; lene Hojkare,-d.. s, — :D-ng Ceasmesks a zis 

k5 momia se: îmnsrpea k& veasgl, însz aueasla -nă se 

îngelege: mi sere s5'1 destsmeaskz. : Momia s5: se: îm- 
Harg5 în 4 nvrui, mi-a natra' narte ss se: dea 85- 

" ssteanslzi, iar: trei ari „55 remie nronrietarsisi; ama 
„85 se. fak, iar. n5. ko -ueasgl; i i 

| D. Robesks d,: n: were :ss se uiteasks ordina de: zi: 
+. Viue=llreziaent.: Ordina 'de' zi: este :daka . înstrei- 

narea &nei nzrui din. uronrielatea :nmîntslsi. în : fo= 
a 

aa ae a Dea a are aaa
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lossl.: asteiiilor : “rin : desnzgsbiro este. îndatoritoare 

saă ng. toat N ae 
7: -D. Robesks. Ns'este datoria noastra aseasta, di es- 

„Vernă.. trebse: ss o! deslămâskg,. aa 

“i Viue-nrezidentel,. —. D-v: ami . xotorit eri: s%: -v5 

o , iza mi: astăzi kă . aueasts. întrebare, ai : gnii din 

D-v. aă mi. redijato în ordina de zi;. se :vede 'dar 

k5 avem nevoe 'd'a'ne' tslmii uii în lskră auesta.; - 
"ut i:D. Lenul:d, n. —' Ss ni se sue înt5iă. Qin nar- 

tea'“sstenilor kt msmînt: er, mi anvi: vom . Sotsri 
esnronrianiă ;: ieksnosk . dreritsl : reskemusiTrii, . nrin- 

ainiile: sănt amezate;'aksm ustem Iskra; S5 nise 'a-= 

rate akăm 46 er, lezul, D, "Laxovari mă desisrrit a- 
seasta:: TUT 

;D.. Lasocari. dn. Ea. am zis,. n. le. ks trelise: sp 

sâraetzm lest 'trebse. 85 le drm, wi kit nstem:s85 le 

dam, ka.s5 fim lkonformi întrs toate Konstitsniei, :-: 
«: «Ilreotel Neaga. S5 venim D-lor la ordine de zi: daka 
se kade :saă ns ka ss se îmoronrielzreask5 ssteană!; 35 
resnsndeni întziă' ks .togii, D-lor nronrietari, .la aseas- 
ta; uri anoi: miine. voi da. resusns kit ne trebăe. 

Am aszit de la D-nii' denstani nronrietari a 4 jude- 
pe ks .se kade sr'se în nronrietzreasks ssteansl; îns5 

ks: nă 'tutiă: ks kit iui ks ae nregă; miine vom. res-: 
"“nsndea, din nartea' noastrs,. kit 'n&mint ne trebse Hen: 

tră nol,: pi 'nentră vitele: noastre. i 

; Di Lemui d: n. Ss so: use pifre ne xsrtie, mi anok 
vom: xotzri de vreme ue nrintele ne-a zis ks mii- 

re s% arate .ue.le trebse, anoi s5: remze miine. 
: Vive-rirezidental.: Mai întziă d'a ne arsta doringele 

kît msmiînt seră szteui ini kst nsmînt dat nrourieta- 
rii, esta s se xotsraskz, sare mtiinma tstăslor, daka
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este îmnronrieterirea . klpkaruslsi, în 'kaz de. esnronri- 

anic ks desusnăbire; în tolosăl .nsblikă. —: î: ur: 
"“D: Lenui. d, n, Ironrietatea,.: este : sfiuts ::mi n5 

“mtiă ksm nosiă si nriimeskă . esnronriania: îsrz d'a, 
miti. mentrs kits întindere de nsmîut; trebse s5 k&noa= 

mtem' măi întzi€ aueasta,. mi. anoi 55: xoterim ;: k5ai 

ndate 5nii. ar voi; mi de aueasta ge stinjinosk. 
- - Văue-nrezidentsl.. Tlrinuinsl - esuronriagiei,: este. n 
nriovin ue kâre sogietatea în nămele interesglsi: nsblikă, 
îll&: were ks' desnsgsbire de la:: nronrietâri, -îmnrotiva 
garanniei souiale “de kare se bsksrz: -Kind.5n -ase- 

menea -nrinuin:'este xotzrit: nentră o lskrare. nsbliks 
folositoare, 'atănui: niui-o konsiderauie ng'i . noate îm- 
niedika anlikaniu. Este de nilds xotsrits a se 'fade 

sn kanal de: 'd5s.an întro : nolitie, .se. faue linia Ii, 

se însemneazs. binalele ue aă sr se dzrime, se: nire- 

năesk, -se':nlztemte:.valoarea lor, mi. auoi se:faue es- . 

nronriapia stsremnd tot :se:este:-în 'kalea liniei trasz. 

* Di: Bsdiuteans d: a TIrinuinzl. esnronrii miei este - 

dar de sinem năternie it e 

„so "Du Leni din, TIxinuinis! e esnrourianiei, dală nă va 

kslka  sfinenia: nronrietznii,: îl. ariimeskă ; al: mDin= 

troleu; nă'15 mriimeshă, oo 

:Ilreolst - Neags. D5nb - desluuirile fehkste deD. vie 
nrezidentsl asănra nrinuinăIsi esnronriagiei: în favorsl 

kIzkamilor, rmeazs -a se fauc ks desbzgsbire.: din 

nărtea sstenilor. -- Daka 'o' kas ar fi în mijlokal snei - 
“line din! nriuina ksriea:n'ar nstea, tree. kziztorii ne 
sline, anoi negremit lk5 aeea ar trebai - derimals, 

desnzgsbind ne nrourietarsl ' ei! sure slobozirea ; treks- 

torilor; nentră: aueea dar esnronriapia. “srinează a se 

fave. IDEI II DR a a i ii 

a
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„"D. Ladovari d. n. Fsnronriania .este..5n.; :drent 

adontat în toate''statările:! Esronii uentră folos nsblikă, 

mi kind ?l am adontat mi noi, srmeazs s5'] întrods- 

gem :kă toâte leile de. kare .este însonii.; ..-. ASR 

-::6» Wernateske 'd.: n. . Ka ss se; fak msnuitorsl. nro= 
„ nrietar ne mika usrtiaikz de msmînt: arin desnsg5= 

- bire, kănosk ks esto de trebzings : ki o :uere. in= 

tereszl individaal, :interessl komzn mi interessl natrio- 

tik;: k5YI, nrekst ân. stat va fi înavăuit, ks atiti:este: 
nli 'mai ferisit; însz aaeasts îmnrourietsrire. s5 ns fie 

nisi de km o saruinz silnik5: asănra msnuitorălzi, 
saă as&nra. nronrietarălzi ;. qi s5 se . nszeask5.. întră 

toats :întiuderea „ei sfinpenia nronrietspii Di, sângenia 

MEN, 

ir! -Ilrin + srmare nronrietaral va af volmik : s sz.. 10- 

mreasks5 ne: momia sa, atigea din. 'loksitori ae. se a- 
fir astzzi kîni va.voi, dsns: kalkzlz..ge „mi-a, faue, 

li este în stare ss'i îmnronrieteze. ..;.... Di 

», » Tlrekam. asemenea, Iskzitorii slobozi. vor. fi a se 

strsmsta ori ude vor gssi alt nronrietar ks mai mzlts 
întindere “de: momie ;. mi. iargmi. auea :narte ue:se va 

-da ssteanslsi. snre îmnronietsrire,. se va însemna. de 
uronietar de o marte, mi ne kît -se va - nstea.. 8%, n3 a- 

daks ivstsmaie nsryii de :momie se. rsmîne. în .abso- 
lsta stznînire a: nronrietarilor: tprr ss -fie în ori. ue 

vreme 's&năs5. la o. altr : VOINND. ce 

i. IIreotsl: Neags,: La întrebarea ue desbatem akm 
rpsn&nz:. daka. sn om: este. so 3% kade ss: se. îm- 

brate, i... iu iti 
"Viue-rirezidentsl, Se Laie, însa kămusrind straie, 

- - Dreotal. „ Neags.-: Mergînd la. nrzvslie o s5; în- 

trebe: sânt xaine de vinzare ? ka ss afle daka sant de 

va
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vinzare, o 85 intre în toemeals ; iar daka ns, anskg 
ne iui în kolo? .. | 

„D. Robesks. d. n. Dala to dăsi ss iesneri, trebze 
sp intii dak este marfs de vînzare. 

Ilreolsl Neage. Este marfs de vinzare? 
„» D. Rokesus d. u, Ilrin bsnm nlatz, arin desbz= 

gsbire este marfs de -vindzt, . i 
“Ilreotsl Neags d. s. Imi trebzie o bokats de i D= 

mint nentră xrana mea wi a vitelor mele, trebze s7 
"uwatim daka este. nomiut i 

| D. Robesks du. „e Vrei nzvinte ? Tizmtos?. al 
bani? e 

- Ilreolsl Neags d. s.: Kind s merse sineva .s kum- 
rlere, merije kă bani; iar de ns are bani, 'nă merue, - 

Stan Stanihs. d. s. V'am sfingit drentel nronrie-— 
tai, D-v. ue ani sfingit drentgl mansii.  Aksm D-- 

" lor nrourietari, s5 ne snăneni dala avea drent s% 
kămuzrsm mmînt. i 

D. _Lazovari. Trebse ' 5% dz satoanalzi usmint, 
însz s% ne. sase .kst nsmînt le trebe, ka sr ns ne 
legsm la ueva ue ns ar nstea îndenlini statgl. - 

Stan Stanahko d. s:.V5 rogă ss . inkeem Jărnalsi 
d'uvea .dreutal a fi nronrietari,. în nzmîntală . adesta. 
-.. D. Robesks. Vreni ss Kămusra m? blkaros; VE 
dim .lis bănz tokmealz.' | 
„Stan Stoniho. Ilin nă vei NE sfingi” Dv D-lor 
uronrietari, kz avem drentul de.a ne înnronrietsri 
No... + [Sgomolal îmniedils Va azzi sfinni- 

„t5l frasei), : | i 
D. Robeshs. Trebuia. da nizronrietar vo rekz- 

ură Îns5 Svoutal mă. a. 
> Badea d. s. D-lor!aveui momie? Noi. voim SD 

_ 5.
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kămaztsm , noi mins: aksm vam. dat dobinda. mentră 

nzmîntsl ne kare ne am xrsnit, akăm ivenim. SD . Y5 

dm, mi dobinda mi kanete, 55 se fals sokoieala la 

3% intim ue s5 dm Sa Pa, 

Tsruea d. s,:F ranilor! Venirea noastra aivi este 

venits în -dăxsl konstitănii“ ue kare am jsratnoi toni 

km nă ne vom abate dintrinsa:  .. . : SE, 

Eri. agi n&s o. întrebare. D-lsi viie-nrezident 

ks de sils ss daui adea rivrtiuilz de.nsmint lonira 

-“ konstitănii, ne lare am jărat dos milioane: Romini, nui 

nidi uă' rez 5 va “Issa 35 rsmie jos. 

Fragilor, sz I5s5m toate uele trekste mi s5 ne 

asemznim ks vele venite; adik noi n5 aerem ka 

55 ne dani auea nsrtiuiks de nzmînt, nă de sil, nisi 

de friks, de kit zisem ama: D-v,. D-lor „nronristari, 

ani fost. generomi ks streinii; "1 apă nriimit, i ai xronit, 

"i ani înavsuit, ani kemat.a se îmazrtsmi de dren- 

tările D-v; ni eă.kreză k5 nă vegi fi. voitori. de rsă 

usmîntenilor, fragilor D- v; 'nă veni faue. rgmine na- 

triei în streiustate. Dani, vz răg5m, din fromosăl D-v, 

suflet, feridirea fragilor D-v;: adikz, mika nrrtiuiks 

_de mvmiînt. îndestsls nentră - srana sa, mi a vitelor 

sale. fps nagăba: D-v. Damnezeă de la. kare. avem 

toate, uenlră toate k5m ună ere nimik? Is. toni în- 

tindemine mina a înkeoa toate klasele. souietznii inte 

3n singăi korn ne 'kare.s»l nstem. usmi f5r'5'.r5mine 

„Nania: Rominz; «ci. mai mălui din D-v. invitaui fiind 

“de D-zeă, krez k7 noate sm zikz la ss ne daţi a- 

vea usriiuiks mi fsrz desusgsbire; dar noi Dă: vren 

nagsba fragilor nomtri ; koui ama am jărat toni, s5 

ns nsgsbim ne fragii nomtri, ksui ziae mi sfinta E- 

vangelio- „ue rsă n5 vrem ka sr ne falz nos alnii, 
.
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nivi noi s% nă fer altora“; mi. “tot aai ziue, ls 
„suine are dos zaine s7 dea ai s5rakalsi sna... Adileza 
gelsi ue ns are. — 

D. Robeshs d; n. Fiind is D- 18 Paruca ; a xătăt de a: 
„Meea .ver ka niminea s5 nă mai -uiteasks' ne vii- 
torime,. . 

BD. Lacocari d, n E nă suni de: nsrerca D-lsi Ro- 
beskă; uentră ks n voim s5 gîndeasks nimenea ks 

noi loston S% ne folosim de simnlitatea denstanilor 
spleni. Ba înk5 auri dori ka: D- lor! sb'ui uze mi ad- 
vokat; nentră kz noi nronrietari ne ănoautem înar- 
mami . .'. de dreats] nostrs. 

Vae- nrezidenisl. D-lor, ss 1zssm E bsnz voe. 
ka sztenii ss” vie ori „ksm „vor nstea sB'mii ânere dren= 
tările lor... i ij 
o he Gienois d s, “Ascasta e nara Romncasks de 
la Neamy nîns la .Msskal, de la msnui nins, la Ds- 
nic, ea nă este. îngrsdit ks gard de nzele, ui kz 

„fii nomtri. Ilrin grmare oare nz se kăvine” ka sr ne 
dea mi nos o bskspiles de nsmint nrin resksmnsrare, 

„mi.s5 fim slobozi? - a Du 
„Sherlslesks d. s. Liberi sv: zizi. ÎN 
Tsruea, D- loră! Vregi sz ne faveni. nronrietară 

sa5 'nă vreui? Înss. ks reskămnsrptoare. | 
„ Sâsrislesks; Ori dani, ori n5 dani; konstitănia e, 

kolo, ne dani nsmint, vegi Isa bani, sui tonă nol vom 
A tă voi. | E 

D. Lenui, Avem de dat.. 
„lie Gienois. Avem Sent saă ns de îmnro- 

nrietzrire? Se 
'D. Leni, Da, + mi ue toate “momia de o „veni 

nisti- -0, ” 

i 
Di
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" Skartsleske.' d. s.: Na: toats; s5 ne e fereaska D- set 

da uere'aweastă! ' - i i 

„ Beanpa.s'a ridilat la !/, -0r5.: 

„ (skezlit) Viue-nrezidente: 1. Ionesks. 

- Secretar: — Preotul Neagu Benescu. 

VL. Tine EDIN 05. 

2716  asizat 1848. dă 
y 

ii Seanua va nrez zidal « de D. arezident Ratoviua. 

s 
- 

La 10 ore sa ssuat low, uri tori  denstagii 

B'aă “amezat. TIreskrints! verbal, ordinea de zi nă s&nt. 

S+ amtentsim dar nins va veni D. onestă, vi viue-nre= 

zidental. — i 

Seanga sa. sssnendat. Dane , 0iD. senina sta 

“ înenăt iarnă — i DD 

D. Viue-nrezidenl. __ Domailor! ss 'asksltsm mai 

nainte d'a îngene. a Iskra, sîrtia trimisă de dsoi denă- 

tai avonirietari. : Pi 

D. Lazovari, selkretar din nartea :nronrietarilor; 

gitemie srniptoarea airtie trimisă de D. Lens mi de 

D. Bogimteans, 
” 

Doninsle Ilrezideni! * 
ra 

alleus a n5 nui mai denarte în desbateea nirin- 

dinielor assnra reorganisagiei velagiilor între nronrietari - 

mi slskami, sokotim de a noastrs datorie se auntentsni
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konksrasl lsminrilor. uri :de'la. sei lalui tovarsuri ai 
nostrii, deristani. nronrietari, kare înkz wa venit. 

“; Dltină, Domnzle urezideat, ks dăue teriminile snsi 
“arestat verbal al Adsnsrii, deliberzrile noastre ris 
not fi xotpritoare, si :n&mai kibzsitoarc,. snz la în- 
lkeerea nsmsrelsi tstsror Domnilor denstani atst din 
nartea “nronrietarilor. kzt uii a: mzranilor. 

„Fiind îns ks:mi kibzairea 'assnra nrinuinielr | 
yere neanzrat a lor nriimire sa nenriimire, ka s5 ns= - 
tem treve dela o kestie la alta -dsue ordinsl zilei; 
iar lensdarea sat nriimirea a 5nzi urinuin înaintea - 
oniniei nsblive,.înkide în sine mi manifestarea votălsi 
viitor, mi! “arin &rmare' îndatorirea de a fi lonse= 
kzenni atst înaintea konuriiinyiei. noastre, kt mi a in< 
teresălsi obmteskă, am 'solotit de a fi de o grea, res= 
nândere mi kiar nîmirâa neste mândatsl nostre. -: 

„De a emite mai mslts vreme oninia asăuira ririn- 
viuielor: kare în sine înkide wi .voteri, nmn'5 ns mai 
îotsiă :le-am elaboră nrin lăminzrile kontroversi în= 

- .. . a -. . te tre toni msdslarii. uc sânt în drent a lia nărto “ui la 
kibzzirea mi la îutzrirea adănzrii. | N : 

„Bine! voemie dar, Domnsie” nrezident, 5% îme. 
srtsiizeziti onorabilei adanzri xotrirea sib-semna= 
ilor d'a. amtenta întreaga kowmnletaire a membrilot a: 
dsuzrii, snre a Teînuene anoi seangele noastre. : 

„Bine- -nsdsjdsind,- Domnsle, nrezident, ks veni - 
aregzi atzt. D:v. kzt mi Dsmnealor eztenii nravil= 
nisia vererii noastre, V5.r5g5m 55 ariimigi asigura 
rea întregei noastre konsideragii.e :  -* zi 

Domnii Fsndsneans, Robeskă ii Sibiseans, de- 
nătagi nronrietari, zik ka ss se înkizi seangele, fiind 
k5 nz.ssut: topi denstagii fagz. i 

x
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„..D. loneshai -— Vs; rog s5'mi dagi narola.. . 

1 si. Denstauii Satenă — Da Im i 85 liă 5 Iskra? Ne vo 

__ mierdem vremea. DE Sa 

Veasmeslis, 'den. nron. — S5 zru'sm Ls Iskrarea. 

Cernstesks, den.: ur. — Asemeriea zise s5 lskr'5ma. 
Ionesks. — Domnilor! Seannele auestea sent. de- 

skise de lokotenenga domneaskz, kare v'a invitat ka 

85 kibzaini sn nroektă de lege assnra usi: obiekt 

atet de delikat, ksm este întrebarea. nronrietsgii; noi 

trebse sr lskrsm, ss î5 nierdem timnsl în vorbe mi 

în înkinziri felsrite :de a nă Iskra. Vom îngeta knd 
vom sfirmi de desbrtst uroblerosl nronrietz ii; mai . 

"nainte îns! noi us nastem înkide Iskrarea Iomisiei; . 
aueasta. o noate faue nămal astoritatea kare nea ins- 

talat aiuea. Domnilor! Adsieni-v5 aminte k5 la înue- 
nztal desbaterilor noastre 'ereaă nsmai 7 denstani nro- 

nrietari; auestia :a5 - reklamat k5, de vreme: se” sânt 

în minoritate, s» ns lskrsm; ini atănui Sa 'xotsrit 

ka me: Wonarte sr serem la găvernă la ss grzbeas- 
ks venirea denstanilor; mi ne d'altz narte, în am= 
tontarea lor, ss lslrzm kibzaind, dar nimik xotsrind. 

„Aucasta 'am mi fskăt'o n5n5 ak5m; în k5rs5l 

desbaterilor noastre. aă însenzt a Iza narte snsl kste.: 

snsl din denstagii uăoi ue sosesk,; înkst astozi' ssn= 

teni aiui. adsnani 16 denstapi sbteni ri îl denstagi - 
nronrictari; meste-tot 27. Atiuea nronrietari se g5seskă 
în maioritate kst mi ssteni; &usl linsemte diptre, S%-. 

teni, mi 6 dintre nronrietari. DN e: 

„ D. eastuesks, den: a. — (Întrersnse zikond): 

de sp, mai kzatsm ka S5 fe fans. tot nsmzrăl dens- 
- tagilor Ilerrei- de 94 7, Ameasta, kiar de ar uri fi topi, -



— 74 — 

denstagil : aiai, tot. nă se noate komnlekta' nsmsrăl 
_lorîn Adunare: ut lesne se. noats întmnla ka ori din 

"- mronrietari: ori din ssteni 8 05 noats veni, onrini fi- 
“ind..de boals; wm'anoi oare noi sr stsm nelukrud ?.'. 

Yan. denstat nronriciars. —:S8 lskrem, dar sp nă 
xotsrîra ; pui trebse mai "nainte d'a xobrri ss aie 
în pelegen.! -. E 

lonesl;s. — Fie kare: denstat îmi mtie misi- 
znea I5i; el este trimis ivi, ns ka ss se nslizeze, 

i -ka ss Ikreze în binele nsblilă, în n&mele jade- 
densa ue l'a alles, si s5 „taks - kibzsire în nagsba | 
nimânsi. 

Robesks; den. nron. —- Na. sănt toni . deustagii! 
„ mronrietari! fans; de aueea niui ns voim a Iskra, niui 
„a xotzri; mi ne deuem. 

Se. skolz mi se trage dela mas, îusonit de D, 
Fosndsqeană mi Sibiveans, dei l- alai denstagi nronrie-. 
tari staă la loksl lor. 

„ Ioneshks —" Domnilor! Eă vază “eva askăns! în. 
toate întimninsrile din-uartea denstanilor nronrietară: 
Iei 7 denstani nrourietari kari a fost la înzensts] lskrB- 
rilor noastre, frs d'a Isa în bsgare de seams k5 atânui 

"erat neste tot 22 denztani, lv era adănanna în maio- 
ritate, ks ustea ss Iskreze uri s5 xotzraskz, a5 rekla- 

„Mat. zikznd ks - denătagţit nronrietari - sănt în minor- 
tate; mi nrin ărmare, sD Iskreze kibzaind, 105 vor venii 

Mi gei-lali. : 
| | „Avestia : at îngenst a veni; ază să, sine al- 
"tălă; nsnz ve nsmrsl denstanilor nronrietari se ssi: 
la! u; „adikz, -nri în 'kasts: de "1 vei ksăta, gs- 

seniti maioritatea ; dar mi adsnarea are o imnosan- 

. 

ti maioritate. Aksm, 'din uei 7: denstani, vszâud lkz:
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nămzrăl lor se îngroaar din: zi în zi; «ui ks not ks 

tot kswsntil. sz xofsrasks, fiind sn nsmsr de % din 
totals] denstanilor nronrietari, : înverr, a se trage: kiar 

din auci velki, nreksm ani aszit xîrtia ue ag trimiso: 

Ns vedeni D-v. în ageasts fonts « 0 voinut d'a ne. îm- 
niedila :sw Igkrzra? | | Dă 

.D. Ilrezident. — De vreme ue aueastb întrebare 

a deslegat xotsritor de: adsnare, anoi că snt de, 

- msrere ka s5 lskrzm. 

loneske, -— Ss Iskrsm dar, mi s5 I»s5m fie lei: 

rgia liberta'ea 'sz se daks saă s5 stea aiui; de: sc 
dsue, denstatăl ks aneasti fantz 'nă'mi îmnlinerite 

mandatsl sr5, mi rsmsne resnspzstor kztre natrie mi 

kstre uci ue Pa. alles; de sts; cl st în Iskrarenz-:" 

blikz folositoare. lars anoi tot ue sa Iskrat II5D5 a=.: 

lk&m, noate fi nenriimit de: ineva ? uni în adevar, ui- 

ne noate ziue ls mănka rai nronrietatea ns este sfintz ?! 

line va ziue ks: măuka ună este sfintz, avella -.vreai 

robia, ini Statsl n nrotege robia: ai nimeni „din voi” 

nămai vrea 85 fie kiskamă. - Da 
— Na! ns! Ss ue fereasks Dumnezeă! strigars 

denstanii -sbteni, mi ksni-va denstagii. nronrietari ge. -" 

se  atlaă fans. , n: za 

“loneshkg. —. Vine nă vrea ka rontietatea. s% fs. 

sfsnts ? Denstanii szteni o a5 sfingit;, ui anoi .daka 

denstaini uronrietari se trag- de la.a sfinui nrourieta- : 
tea, r5ă fak; wi rssn&nderea lor este mare. Noi voim: 

„S5 fauem uade mi linimte, ka ss trsim bine k5 - to: 

nii- în nsmzntsl Romsniei ka nimte fagi. ti: 

D. Lazocari, den. nr. -— - E îndats me am intrat: 

în aveastș adsnare, am nronăs k5 n săutem komire- . 
„teuni a Iskra wi.a vota nentră toate jdenele... i . 

3.
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loneshs. :Fie-kare denstat ar€ se Iskreze: mi 35: - 
voteze rentră aseia kari îi aă dat mandatsl lor.. Ni-. 

meni nă: este :6bligat de alskra de kzt în sferă sa: 

uri anoi din' sferile naxtikălare ese! 'sfera total5 a în- | 

tregei nsrri. DI i II Tia IIRARA 

-- “lordahe Bsga, derii 's szt; _— Bă m5 mir deD. Bibi 

" veans, fiind .k5 era de: fag ksnd saă aitit 21 dear: 

tikole din Konstitsnie, — fiind îmbrvkat ' în :odsjid. 

nsrintele. Ekonomz mi nsrintele nrotonou mi sn'ureot 

mi nomenitsl Sibiaeans a jărat ne toatr Konstitspia): 
mi tot de odats legîndsse de .bsnz voo ks ng.va e-: 

mi din dexăl konstităjliei ; mi akăm îl, vsz skslsn- 

dase de la. masa adsnsrii, mi. lensdsnds se - „de. Îs- 

TEME, pi - e = 

Ueasuesks, den. îr. Prag ssteni, mtini, zi 

neteksl de nsmsnt entre. - kasele voastre era oxavnik . 

al vostră ; dar ls 'dos. artikole de -kondigie, edikz, în 

mijloksl satălzi/ vostru: ss fie kirusmă mea; mi al: 

"dvilea, daka-v5 veni ridika de bsnz voe: saă de res-! 
„mirin5, s5.remsie nctikul al mes. Is: kondinii veki! 

„vi: Pam dat gratis; anoi. mi zlot de. lok de kass, 

nreskm se nsrăea, gina .de krsssn, nşisl de Sîn-lletra; 
iar dalta voiri 5, V5 V5nză nsmsnt fr. kondigie,i 

v5 vînză de bIU5 voe; vam 'sn5s kst este netiksl de.. 

nzmint, &nde! şt omsl ks kasa ne ellă. La: snii . din; - 

voi 10 '5u sfert. de nogon, mi la ali ne */.; mi iar 
„la 'Snii din” oi; :e ăn nogon.. - a 

D. Ionesks.: — Domnilor! IItoarietatea: mannel; 

mi a nsm'iltslsi este sfints; eat ucea se am des-. 

bstzt nn alma, kă' toatp arâsri nimea e merită: 

aseste „dos elemente - de. n:odskypizne . a “bogsgiilor,: 
Ka 'oamesii kemani a forma sn nrdiekt de' lege a- 

; . 4: 7 
/ : > a”
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* sănra 'auestor dos nrinuine, a trebsit s5 le mi” sta- 

'tornisim! 'Ama, . denstanii 'ssteni as sfinit: nringinis! 

nronrietsuii; iar denstagii nronrictari.. nrinainizl măn- 

uei. Libertate absolsts nentră mei ue' lasts u.le es-i 

„nloata ; nrin Brmare. legutsra feksts în Regslament 

s'a deslegat; mi aucastt îmnilstoare marts Sa. kl- . 

kat în: nisoare în: minstsl kind konstitepia/ Sa i0- 

klamat; mi alsm, în- minătăl knd. densțagii . p5rrei 

aă deklarat sfinmenia mi libertatea - aseşior. nrinvine,: 

a emanuinat.ne llskamn,-mi din ambele - nbryi : s'a: 

iskat o adezie Ja Konstitsnie, adezie lare ne.va să-: 

ji de bază uxoiekislsi de lege ue: ar em st: 5rzim. 
„Franilor! ka oameni „liberi 5 g5ndim a ne des-, 

bina &nii de' alyii.- Ironrietarii de nzmnt fsrs de: 

brage m'aă nidi sn venit, mi "sstenii frr5 nrmsnt maă 

sade msnui, .:. i / E i ej 

Întwaueste dos elemente, Înnonvizrate mi ast dei in=; 

teresante: a vienii: în armonie; Statăl. se une în mij-r. 

Jok mi zize; “pri: ani uăs îndatorire. ka:s5 nrivegeză, 

lkonservajia vetzjenilor, kremterea, mi ferisirea . I9-.: 

nălaniei ; că spnt: dator ka':s5 : assipsreză 'xrana “Uli - 

toate: uelle trebzinuoase nentră:: îndestslarea: nevoilor : 

tstăror. Tlentră .toate. auestea .eă ns. am dest. 'm5n-; 

ka mi nsmsntslă. Am 300,000 de: familii libere, - e-. 

mabainate de klakr, mi iobsgie,: kprora, trebue s3. le: 

daă taburatorisl lskrarii lor, : Laboratorizl este ns5-; 

msntsl, Iilzmsntăl este konrins. de, boieri; de-o min9-: 

„“ritate a nonorslzi, se k5vine'ka ss. îndslaim mi ue 

mălimea 'nonorslgi ks: kate ;:5n . metikă der: -nsmsnt - * 

- nentră Srana sa mi a vitelor salle ș k5 5n tsvsnt, S3 

îmnronrietsrim ne :klukaur nrin: reskemgrare:: 

„La asestă 'nsnt de'-uerere, toatr minoritatea”



== 

, nonorslăi, stsnînitoare. a nsmrutslzi, se ridikr mistri- 

35; „k5m dar sa, deklarat k5 nrourietătea nsmzntălăi 
este sfzntz, knd ne arzi dorinma. da ne. Iza 0 nar- 

te din ea, mi-a o da kiskamilor?* Ama este; îns | 

_ snăneni ; .aine. vs sfingemte. mi. +5 anzrs nronricta= 

tea? Statsl, souietatea; vor r5sugnde toni. . Sonietatea 

aueasta, nentrs nrotekyia. ue ds nronrietarilor întră 

-a stsnîni msmîntal lor, oare ns'i îndatoremte la:5n sa 

krifiaiă în interessl nsblikă ? : Xatera . naktslui sonială 

este ka sfentăl. drent al .nronrietaagii nartikglare, nro- 

tegeat: de legi. s5 fie săbordinat intcreszlzi general al 

Bosietupii. ă , EI CE i. iu i 

a LBSanţi- *ne . aroentsl: el este arourietatea. noastra 

ea sfonts, zik iarzumi. nronrietarii.“ Si ei 
i a Dar vPl ABS5In, ar vz:siisnde: Stai, ni fiind 

ks nsmiîntăi m5rrei sis ssb mslia ănei stsusniri: ka- 
re trehse sx fie în armonie ks skonările ue'ui a nro- 

ns Natsra, înfsnimsrd “5nirea souietrnii în lare voiă 

trzi, auoi ori trebse ss vs trageni din sîusl ci, ori trebs€ 

S5 YI ssbordinani interes] vostrs binelsi nsblikă. De vs 

verii trage din souietate. sk'nagi de îndatoririle souiale; 
ui v5 nănegi în stare natsrals. Ajsngsndî în aueastz sta- 

„Te va trebsi s5 vs ini augragi voi singeri uzmznts) vos-. 
"'tră; aveasta nso nsterţi fave ; nrin grmare dar veni fi ne- 

- voini ka iarsuli s5 intrani în souietate. La dinsav5 vegi 

adresa uerend ka s% v5 garanteze nronmrietatea.  Souieta.. 
tea vs rzsusnde kz v5 garanteazs nronrietatea, ks v7 
nriimemte în sziil ei; însg: vs uere ka sz resksm- 
nDrani adeasi5 gara Mic, ss vs jertfini nentră sogie- - 

“tate mi natrie ; ss ssbordinaui interes] .vostra. intere- 
sslgi nsblikă. Souietatea uere ss dani nmiînt ssteni-. 
lor, msmsnt ne kare ss vi'l nisteaskz.. De ar .uere! 

e



souietatea ' nrm'snt: degeaba; aveasta ar: fi a: vi] lăa .. 

în iuteresăl -usblik ri atănui” souietatea ar fi li sn 

nisor ns ne usmsntăl: souialistilor 'saă tomsnirntilor; 

“ dar de vreme ue sere kă banii, ca :este' ekonomists, 

„mi în: uagsba nimzuzi; adikz,-ea anliks aui -nrinui- 

niz] esnronriaisnii în interessl: asblikă. EI a 

0 soÎn toate perrile nronrietutea este sfintz ;. ui: în 

toate nerrile, - interessl: nsblik a întrodzs oar€ lare 

esuengii în urinuinăl drents!si nronrictoyii. i 

| »Între. aaeste 'esuengii: fekste în“ “favorsl. intere=: 

sălzi. nsbiik, snele iaă nsmsntăl de la nroarietari, dene 

xotsrirea snei ramsre a năterii legislative. Aueasts 
“ esuronriagie se faue în Englitera. "Altele ină nsm5n- - 

tslă dsne xotzrirea nzterii esekstive, ka în Franma- 
- Ama de 'nildz, .ksnd e vorba; dea (nedessifrabil) sure 

a. snori nsmzuts! kăltivabilă, zi 'a sksna nara de, boa 
le omoritoare, ksnd e vorba sr stirneask5 bandele; . | 

knd e vorba s5 anere :nzmsntăl de înekzrile risri- 

lor- mi a mirii, ba înks mi ksnd e vorba, de mine, 

mentră asest sfirmit în Jermania se zise k5 aroarie=. 
tatea este din fsndsl nsmrntăhi mi ns în . înalte! 

gerzlsi, de aude nretind Nempii nroarietari ks tot e 
se afis în nsmnt este al. nronrictarilor; îns fiind 
de. interessl năblik al souietsgii da . se îmmalni ks 
ge va nstea: mai mslt metalsrile folositoare; găveriisl 

are dreutsl de esnronriaţie, nreksm se mi faue k5 ok- 

“mele ini alte mine. — - a 

„x Iuteresăl nsblil:, nă -nămai 's6 atinge de nronrie- 

tate” ks reskămnzrare, ui se dăge mila libertate. Ama 

în Franaia ns. este. sloboa. s5 ksltiveze tstună fie- 
kare; dar nămai aacia din mase minstsri “not ''s5l 

ksltikeze; iar în Eglitera nimeni nă are aveasts li-
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„bertate. Ns noni tzia kodrii lsnd vrei mi km. înt 

nlaue; ns noni vîna mi nesksi ksnd vrei. Toate -a;: 
„este esnronrianii se fakă în interessl -nsblik; mi a- 

noi oare esnrouriania a snei uzrui de nsmsnt în fo- 

- lossl klvkamnilor, n5 ar fi sn kază de bine nsblik în 

Romsnia? Esnronriagia k5 bsnz tokmeals wi de bsn5 

„voe de la nronrietari ..kari se bsksrz. de toate bsns- 

rile șopiale, frrs ss î kontribsit nins aksm întră ui- 

“mik la:elle, de la anci kari.în ssnsl souietogii "mi 
aă dat nsmai osleneala d'a' se namule mi d-aui înnsrua 

fenkuiile nsbliue, har înha în famwa,: aflvudsse eredita- 

-r5], esnronriagia în: folossl szteanslzi, kare nentră 

mars 'mi a5 jcrfit libertatea, mânka, kanitalăl, n5n5 

ui viaţa ; în foloszl auellora ue în sosietate tremarz de 

frig, se anrind. de armiga soarelsi, asigărpnd garan- 

„ma nersoanelor mi a bogspiilor nerzei; : îmuronriets- 

“zirea. dar a klskamilor este o: drentate, este sn lkază 

de: interesă 5 msblikă, wii se ere. nesilitz i ks: bani 

În MN. | m i 

„Gavernal, kare este slega nonorălsi, trebze . Ss - 
kaste uri s5 realizeze toate kute .nrivesk la feriuirea 
nonorzlsi. Bopsnia nonorslzi atirns de la. astoritatea 

nsblikz ka sm assigăreze uri ss înk&rageze. indsstria. 

| Indastria agrikuls este bogupia noastir, ; aueasta se 

- assigăreaz5 atsnui kend i se dr brage libere; bra-: 
e libere i saă dat min emanuinania klskamilor; tre- 

bse ss i se dea mi Jaboratoriă sare a assigera li- 

bertatea mi drentsl mânuei nonorslsi;: nentră aucea 

Stats! kasts s5 îmarourietpreask nelklzkauri, ksm- 

nsr5nd kw. bani laboratoriă ne anzrat trebsitor nentră 

rana” 5nei familii ks vitele sale... E 
IIreotsl Neags. — (din nartea denstanilor săteni) — |
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Domnilor nroarietari! Eă -kreză mi .sokoteskă kr niui | 

sar nstea' tsgTdsi ks o. mars ka a noastrs, 'dăne, 
kărssl.. vreimilor 'nă'ul. ar fi “nstst nizstra fiinma sa, 

nn .în kt astszi D. D. nronrietari sr se noatz bă- 

_kăra de nrourictouile dsmnealor,- “kg: toate dreatările. 

de. naxie, fur ss [i fskst jertte însemnate atzt în a- - 

ngrarea. ei. din. atfarz,. Est miti în întimninarea trebgin- 

elor ei din Issntrg. i. 

„Aveste- jertfe iarzmi sokoteskă ks de. o 5515 Să | 

însemnat de vreme n& S'a'fskst de niui: oalts klass 

de oameri de kst:nsmai din noi 'sztenii! 

: mR5si, de sa 'gerst ostanri,; dorobanni, kosdonauni,. 

notekami,: mi ori e altfel de -slsjbami în ărnirea no-: 

verilor, sine altsi a dat de st noi, ne noi mi uc-fi. 

nostrii? Fsrz ss: fim. nsdsjdzigi la vre o "miîngiere, 

de kst la aueea a birălzi m'a biaislsi stenznirii. De 
s'a derst bani, urodskie, nătreygări, vite, notvezi, . “ine - 

Je a îmnlinit?. De kst jarsmi noi din sridia noastre, 

Isssndsne adesea-ori linsini ui- de kiar îmbzkztsra 

de. la .gsra noastr. mi a koniilor: nostrii. Anoi, due 

' avest fel de jertfe, fzkate ks ssngele ui sădorile noa- 

stre, oare n'ar îi ks mukat: înaintea: lsmii mi a 5. 

- Damnezeă,. ka tokmaf noi 35 fim streini mi nemernisi. - 

în: nsmsntsl nostră? mi s5'n5 ne. uslem boksra de 
sn netik: de msmsut, kare sz ne fie de o msngsere 
a“ xranei? Iar D. D. uronrietari, aib5 sigăranma te- 

“meiniks atst a nrenslsi kpt mi kiar a foloaselor 
D-lor. i a EEE 

„ViS dar în nomele omenirii, al isbirii- de“ dren- 
tate la :D. D. nronrietari, mi ne: rsgm kă, novBusiați 

“de lsminel6 veakalsi, mi îndemnajii de msrirea de ssf- . 
flet, ss se îndsre a ne faze 'mi ne noi -nzrtaui din
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nsezntsl: natrici noastre, din uroririetoyile D- lor, [e 
0” bsksnik5 de nsm'at ue se va sokoti destoinil;z a 
ne. xrsui ks: dobitoauele; ne kare o mi nzd5jdiim dela 

„* marea D lor: îndărare, fors desnsgăbire; iar kari din 
- Dilor: nă: Sar erta: de: ustingr „(nur bine:.voi), 
“noi iarziui ne răg5m ka .55. ne. îmnsrtsurdaskz: k5 a- 

„mea bsksnikz de uzmsnt din. nronrietzpile Dămnealor, 
mi kiar arin desurgsbire de: nlatz, ka sr nătem sinni. 
îndărarea D. D-lor uronrietari, uii: sm ne iakredingsm 

"de dragostea. nzrinteaskr ; — mi 5. antentsna din 
din “nartea Damnealor: -:. SI E a 

 dernstesks, deu. nr. — Domnilor denstaui ai nronrie.: 
tariloz! Întrebarea me nise! frks de D, Viue-llrezi- 

„dept, d'a se'ugtea fane klzkamsl nronrictar arin res- 
ksmu'srare, kă kit „vi se 'nare-a fi ks: gieă de a o 
destsmi mai: mainte de: a faue ssmile *din denătani ai 
lslzl urilor, ui k5t kztsyime le trebăesls, k5 atsta s0= 
kotesk, Domnilor, de .ns voi fi i gremit, kz va fi foarte 
lă înlesnire s7 ziueni -nrekăm. mi e! am: zis. de' d505 
ori, k5 senoate faze nrin bsns nlats. : m 

- nS5 nă'ne temem k5 no vor Isa toate. momia, 
find k7 s'a zis resneki kolre aronrielate; ui knd vai 

- veni timnsl de ne: va snsne domnii denstai ai klz= 
kamilor, ui kstr kztopime le trebăe,.atsnui -ne: va fi 

" în drenta. se: arsta mi doringa noasirs. kut trebe su. 
le dim; ari. dala, nreksm- ziseiă, este resuekt lu nro- 
nrictate, nimeni n ne. va Isa. mai: măi, "Suă kă nre= 
ns ue noate ns S'ar fi resnektat, : | EI 

„Domnsle denstat al lzieaurilo. jsdenslsi Mexe- 
-dini! Îmi feksmi o întrebare alalis-eri “eniră ue am . 

venit. aiui într'o deuzrtare de 18, nomtii? Es ns am 
venit 'a m3 îndoi de sfingenia - konstităiei. Ilentră 

N 
2
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” ve. ss n5 arst ayeca ue sânt întrebat? Na "pi am res- 

nsas' atsnui, nentră kzsi am sokotit: de: nrisos -a -mai 

reneta aueea „ae zisesem de dăos'.ori mai "nainte, kz: 

se noate faze Ylalkamsl: nroarietar urin bsns resk5m-: ' 

ugrare; dar de vreme se r'ai îngeles adi, Îzi resn5nz 

aksm tot aueea ge am zis; k8 adsogire k5 ar fi ma - 

re norosire nentră tot lshkaună) daka, ar avea toiţi Iro- o 

nrietarii inims mi “sn kăyget ka al nostră s% iubăns- 

t5pcasks soarta damneavoastrs. Ş 

i „Dar deo s5 fatem? 'Trebse '35 ne asem5n5m 

xondipiilor ge ne aă dat lznd ne aă: alles; nreksm 

mi kipkamii D-v. vaă ns la. xesnonsabilitate : kznăd 

n3 veni. rma voinnelâr ' dsue ksm kiar demneata ne 

ai snss alaltz-eri. - - 

” „IKonosk: kB. nentră- “inima „mea a fost mi este 

o nat auca nsmire de denstat; mi ai: avea drent 85 

"mi ziai k5 "pi ssnt nrotivnil. ks5nd mai. malt dekst 

sn motivnik sant. Nam “nătere, n'am mijlok s5 v5 

arzt inima mea; LD este ie nentră nosigia în ka-. 

re Vani aflat. ! : 

„Sant resnsnzstor nântră grmarea/ mea Je vă NT- 

i mai msălt de mi-se iu we am.avăt.: iai! ue! voiă. 

faue! de voi zie n5 "ml e frile de. voiă zive ba mb 

ngrozosă e e pa | 

“„Franilor snteni! Ns ne 'urivini .ne noi, 0 m5n5 

de oameni, în anevoingele velor-l-alni nronrietari. e 

sânt legani de: grămhajii, nomtri; kredegi-ne .k5. vom îi. - 

auskani sr le dm Irmărits sokoteals de ca mai, 
EN 

Li a: 

mik5 lgkrare a noastiz, . i 

Mare srgic vom trage as5nr5 ne din narte-l&, 

lkznd ns va fi: Iskrarea noastrs. notrivitr. kă missisnea 

lor; 'nrekărmm uzi d-trz tot asemenea veni! A. resuănz5=
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| tori kztre: geia :: ue waă, tritnis, mi kare -itiă k7: vB! 
amteants ks. nerzbdare: a. Ie ranorta, „sure viitoral fe. 
rivirii lor, -: RAE a 
„»  Tă toate. auestea, ditagi viele teste, mi aveni 
rebdare ss - g5sim . mezislokăl : in lare, 55 T5M5e 
mălusbii mi o.narte mi alta, !- i: Des 

“Tort: 6marfă irikălor,. la fsnknionarsl matrite, sim- 
bolzl zi, înss, :]- “am nsrtat toi: Masna în uentsl. meă; 
ni tot Vazna i în -nentsl meă a bstzt o ininiz de: Romsn, 
Ar! fi avst drent d-lg: Viue Ilremedinte :a'mi faue 

_ Observaj mie 'daka din nenoroăirea "mea nz ar “fi skouat 
din. „a5zal d-lsi kr că n am NTrON5S a Se rdilia sâau= 
ma, ui a înueta din desbaterea regslamentălzi.. Ls 

“ krare, darie 'nzrerea mea foarte konformr ls trebsin- 
na nentrs kare ssntem lkemagi. .. ui 

Dotnilor, m'5 “kredegi : E5' n aveam: în: “zihăal 
_meă a resnsnde la aueste esnresii, dar a venit tim- 

nsl ksnd trebs€. ss :mr skăter.; de '0:: natm'. neadevs- - 
rats, ui :55. ms: deklar kstre 'nonolsl ac. MTD nriverate. 

„ES ; dovezile asestea ks ssut'5n Romsn udovprat. - 
„ici Domni! 'Laxovari, Measmresks; “ernztesks, Mer 
rvureans, zik lk5 ssnt de nsrere* de : ai da nsmânturin 

” r5Skămuzrâre ssteanzlăi.: : . ii zii 
+ Vine-Ilreinedintele. : Îmi nare bine ls d-nz . ler. 

nstesks are. ast-fel- de : fremoase simgimente, ui: 5 
ksvintele . sale. kaziz :a se înfesi kă Sstenii; ss ne 
înfrBgim “dar ks torii, mi ls tomii 85 “nsrtBm: i. e= 
narfări; înâz, î-'uele din întră ale! noastre, ui arin, 
fante. uatriotise ss zrieltim. binele nzblik.- dată 

: “Domnilor, am desvoltat adineaari: vestica nro2 
nrietojiii din. mrivirea - eltonomji * năblize;. s5 "mi. dani 
voe "ST: arenlezan 0 okire renede tot assura “ei, mi. din: 

7
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ga î: 

“ urivirea.. agrikols. “Datoria uea dpntiiă :a Stalslzi es- 

- te, da se îngriji de nrosneritatea, uăbliks:' ueea ue. 0. 

noate, fane desvzlsind agriksltăra mi asikărînd statal . . 

 ksltivatorălăi..,. Klaka are ssffetal: ksltsrei gelei mari, 

"în MarrD nîns ast5-ză; Îns5: din 'zioa .ue' se oboaârs 

_klaka, Statsl 'mi a karznit mnântaele sale de. alsa- 

tal ue dosnemte mi kremte dsumisnia ini medren- 

tatea, Libertate nentră mănko. ini 'nsmiînt, fra] aie în- 

tre: msnk5 uri :nsmînt, akolo este embriolsl. ue se va 

desveli: mi ne va.: adsue tria - mi 'bogsyliea mprrei | 

„Klaka nă Moat. eksista, kzui ae drent este mai sfint 

“de kit. auela d'a se resuekta: nronrietatea : uri liberta= 

„tea măntii omagii? ot. NE 

: Asemenea este mi 'lks drentsl: nronrietsy pir: na 

roîntalsi: amîndoz5 aveste drentară. ssnt sfinte: mi ne 

amîndos voind a le.resnekta, n5 avem: kină] da în=: 

temeea klaka, iobagiea mul. ai m 

Regslamentsl a îndatorat ne nrourietar s s5 “dea! II5= 

mînt ssteanslsi uii:ne sptean 85. dea msnk5 nronrie- 

tarelsi.,. Din aueste. îndatoriri. -resare -nedrentate ui - 

ssrasic; d'aueea mai bine sp deklarsm libertatea msn- 
“vii, libertatea nsmsntslzi: ..niui urourietarsl ns :noate 

, sili me msnşitor, niui auesta 'pe uel d'pntiiă.. De 

"vor. avea 'nevoe. .snii- de algii, se 'vor învoi, vor faue 

dar, tokmele de bsns voe, tokmele nrivegiate de : astori- . 

îate snre a: fi drente;. îns : nentră' szteană], : neavsnd 

materie -de: lskrs este mai în nerikol dekzt nronrietarsl, - 

linsit de brage, de aueea esnrouriayia în folossl binelsi 

nsblik, este o neuesitate souialz -kare se mi îndestăleaze 

îanronrietprind ne kiskami, kămnzrend -ribmîn sl ue 

vor mătea vinde aueia ue a5 de urisos, ui kare at nevoe. 

da statorniui brage ne momiile lor. Aueast, fants



skoate în ssnal Romisnisr! “din” elementăle robite uri i ko- 
iBylite d50z,: sisteme de ksltsrz libere, na a milă as7- - 
teauslzi, sa -măre' a: : boerslzi, 

- Dsne” trebsinyga. înfiing rii auestor do sisteme: 
de kăltră, ne ori kare. 'momie 85 se ' ksmusneaskz 

| - îi kst'5imea de nsmsnt de kare are 'neansrats tre— 
băinys, kăltra mare lare trebse, ST anăuc ne kallea: 
ksltărei din englitera, snde brapele :fiind întrebăingă- 

„te la fabriue, liusesl” kaltivatorglsi lare” dsue alolo- 
alstea linse de brake kt mi noi: „aiui; nrekăni akolo: 
sa lsat în ajstor genisl mekanil, mi s'a îmălnit l5= 
krarea nrin - suelte” 'bsne, simnle -mi nrin "mamine.: A- 
semenea- tot aueasts direlpie trebue. 85 ia mi altara 

- mare boereask” de la fie- kare momie din: 'Marz. -: 
“La! fie- kare” momie se'.vor lolsi: at5aia; lokei= 

tori kt se Vor: îndestăla k5 nsmsntsl ; kă kt din 
amestia vor fi: mai - mălai, ks aizta "mi ksltera mare: 
Va nătea vea în - disnosizgia să. mul mslte brane, ue 
„kare s% le: solisiteze la : “măulkg; ks bnr: tokmealz, 
ni k5 nrepă. bang. Iar, daka' ne: 0 'moniie. ns not în=: 
k'snea mzlni loksitori, ei se : strsmslz, desk kă sine - 
braye mi bogzia la momlia ue: > le offereazs „osuitali-: 

tate: Ii. kolonisagie. ai aia 
: Xotsriudzse odatz ka îmnronrictirire a FIsta: 

Wslzi 'sz se nsicaskg. nrinuinis! de ksltărz: mare en- 
glezz nentră boeră, va avea tot d'odats mi sBteansl ne 
netilesl 15 de asm'snt ksltara mik kare va srma,. di=: 
Tebuia ve a. Isat ayeea din. Frana; mi Ilrăsia renans,.: 

“ Simbolsl: ksltărei misi” este xirlensi, iar al qel-. 

cc 

lei mari este ulsgsl; băza kăltărei misi 'sant brânele! 
omslsi, iar a-uellei înari, maminele” ui vitele» 

“În? zioa ud omsl' a îmvunat „A întrebginga năte=. -
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rea vitelor în lzkisl lzmnalăi, domenzl 55ă s'a întins; 

snirital.. s'a ridikat dasănra: .raaterici, 'omal. a! " jidileat 

“ kangl în S55, Ii a Vszst. vers] 3, souietatea a: -fokst 

n nosă de, sriaiut în aivilisapie.. „Mai. 'Daintea.. nl5— 

„gălsi omăl lglra nsmzntsl ks. xîrlensl ; cl. sta ko ka-. 

nsl nlekat în:jos ssnsnd la ,nsmsnt; Ek5 inlsgăl a. - 

năs lokăl să nsterea. dobitoanelor, mi el ă merstren- 

tat -de la nlsgsl. imkat de seksre mi tras de 12 boi, 

n5n% la. rarna „tras. de dsoi boi, me; kare..0 kor- . 

nzremte: k5 o mun, niind- în dealaltă. mn jsrnall, 

ast xranv' a sniritslăi. Illsgsl, este kreatorsl mses-. - 

trilor, tatz] vetspilor, . fndatorsl sivilisagiei.. În ksl- 

tăra mare nroblems! a fost la. vitele, snele s7 fak măn= 

Iza uea mai mare a. bragelor. Illsgsl s'a sobstitzit xirle=. 

“ melă; grana,; greblei; sani, maminei de nrsmit, kare - 

_g:n kallă mi: kă.5n omă faue Iskrg, a- 20 . de oa. 

-meni. Ysrsl mauinei : de vîntsrat,  mizuis! maminei de, 

treerat kg! kare; asigsrată treer's de nloaea e 5dz „mi. 

striks, mvinea ; - npinea - strikats mi. skămuz mpnk5 m: 

înk5 noi. Asemenea mi, karne, rea ui :sksmus. Ial-. 

tra. mare :yere Ianasitate,. ere: Ionita! intelekțăal mi, 

mo ia ” : , i 
st meisniar. pi. ; 

K5 deklararea libertoarii mânyii sa. „oborit. neti- 

ls! 'de. agriksltărz, în: mars. sistemăl asesta | felkandat 

- derobie uri innoranns; s'a. restărnat toate Iskrările, Ss. 

Isstom dar a forma alt sisteniă, ai da imutlsăl .ue ne- . 

 zsemte a Isa. 5 Organizem agrikaltăra, 's7 n5mim,; 

ministrăl: înssruinat ks interessl avestii indestrii- na: 

ionale, Ss fsndsm. ferme-modele. kare sm ne. dea oa- 

” meni lsminagi, soldanii viteji, . terzori hoereuti, Aueste 

„kreateri se. formeaz în: trei ani; snt, auelle ue vor , 

- ziuo: „astszi | ksstigi 100 sal. de aksm. înnainte viză 
S 

' E: 

.
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-1000 gal. 'Tat urogressl, tot snorsl venitari lor noastie, 
“toatr konsolidarea revolzyiei zaue în b5na amezare a 
elementelor se ne da uzinea. ea .de. toate zilele, mi . - 

__toats bogsyia noastrz. Simpă ks vs minănani. de uelle 
ve 'aszini ; îns5 km a ni nztea faue alminterea,: ksnd 

uns akăra n5 ani fskst nimik nentră apriksltărz, niuină 
vani gsndit li dsasa : mentrs 5 robia va onrit : de 

“a vedea km merg; 1skrările în 'lsme.. Odatg: k liber- . 
tatea ns nămui s5 . simuiţii demnitatea * omencasks, 
“dar trebse s5 v5 mi: nreoksnani de a îndestsla toate . 

„*“trebăinyele mi nevoiele ei.: IIli aveasta - us: o „nsteni -! 
„fase de kzt: organizind agrikăltăra. mi i ISminsnd. ne 
„mănsitorii ci, : i i 

- iazovari; Domnilor! Adincaari NE esn5se. p. 10- 
neskz, tot într'o .vreme blamsndsle ari: însăii. Dsm- 
nealsi toate teoriile, komsniratilor “uri alle souialimtilor * 
kari îi sniksl skonă; de a vrestărna sonietatea ome-. 
neaskr, ka din auelle învsImouueli 55 se noatr folo- 
si nsSkovesk' felzri de sofisme, ziksnd între altele le . 
mi nsmsntăi fiind. n element de la Dsmnezeă; - 5r= 
meazs S» se xrsneaskr toni ne dznss! gratis, nreksm 
ressfils aersl, beaă ana, ul. Nevoind a Issa nsbli- 
kăl săbt imnressia &nor asemenea idei antisoniale, ms 
guzbesk dar a arsta,_€ de mi likră este foarte simulg, 
„kzt de abssrde ssnt săfismele lor. . 

TIronrietatea' de nsm'ont, iilor, este a na din 
velle mai sfinte din lsme; nentră ks 'ea este nro- 
izietatea. ms&nvii  omăli; nlztind uineva nrensl ntofrie- 
isuii: "mumzntelăi, nă - nlstenate : valoarea elementslszi, 

' gi. valoarea mănuii, :a kanitalglzi ue a întrebsinpat-o= 
m3l. de a 'fekzt auestă: nsmznt. domesnilă, de xraus 
mi roditor, nrelsm se  Întsmnis întolmai. knd nls- 

..
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„tente wineva ană. salkagielat, kzui :nă este ana Dim- - | 

bovia Hei, nă este elementsli însăuri ge'] nistente sdneva, vi” 

mănka mi kanitalsl sakagislăi, 

Viue-nrezidenisl. Domnilor ! Fiind . 5 tea. toni, 

ne am învoit întră a se faue, îmnronrietsrirea. smte- “ 

„nilor kIskami, kare. sânt emansinai de klals; de a. 

„ueea. S% NUM: mai denarte; s5 krst5m k5tz k5tp- 

mime de: nsmsnt se  uere: “entrg - ksltera mare, mi kst5 . 

„mentră uea mik; adiks, ks alte kăvinte, s5 uerse= 

tm kt not ss dea nronrietarii:, de bsns voe, f5r5 .- 

a se jigni intereszl koltsrii, lor; ui kt nsm'nt tre-.. 

bue s5 se dea ssteanslăi nentră :xrana Isi mi avite= 
salle. De aueea nronsiă a fi ordinea de zi ne msine 

zrmstoarea întrebare ; K'st nsmsnt trebse ssteanslzi. 

„mi kst nsmsnt noate sv'i, dea nronrietară] ?: . 
Seanna s'a ridikat la o. orz .dsne 12. - 

„ (Iskslit) Viue-nrezidenis] :]. lonesks. .. -. 
- ae 

vu: TIIEDISUU5. 

1 
zi Aust 38. 5 Ii „i 

i | Seaua, s'a. arezidai de D. Iles. Rahobius. 

| „Lai 10,. Sa: a deskis: media ke. gerere. din 
„martea D. lee d'a se. faue anelsl nominal. Ilreotsl 

Neags faue: anelg]. kare dp. rezsltatsl de 22 deugtani + 

fan; ii” komisia find în: majoritate s'a otsrit d'a kon- 

tinza lgkrzrile, i n ca a
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.D. lonesk -sănsne adsnsrii nreskrintele: verbale 
- a-medinmelor din 14 mi 16- Agast, “kare. danp.oare 
kare observagii -făkste de D-ns. ;Laxovari: mi i “eaz- 

meskă, se, anrobs.. — e a ol 

Ordinea de -zi era kzt aromânt ucră satenii mi est 

azmint not da nromrietarii.? n 

»-D. Briană, der,. TITOI. din: ea, Mnrael, îsei in- 

trarea neatrs: întieazut. dats : în „komisie. , . -. n: 

| easuesk3, d. n. Franiloră ssteni! rasnsndeni, d- - 
“kăm kzt msmînt:vs trebse.? i i cit. 

| Noi nronrictarii avem. n&mânt de dat; snăneyiue - 

kst nsmiînt vs trebsc? 

Ireotsl Neags d. s. D-lor asăura ordinstai d'as- 
tzi kas5 arstsr k5t nsmiînt ne trebe nentră Srana 

noastre mi a vitelor: noastre, sngnem 5. n05 nzmint 

“near lrebsi mslt; dar ns. nătem a uere: kzt ne: trebse 

vi n&mâi atita nstem s5 serem kt avem nevo nă= 

mai nentrs xrau5, dar n5 mi nentră snekslanie: Fra- 

Iilor, nentră: snekălayie vom Veni . iarbui la Dar. rari 

kredem km vom: fi nriitoi i a Ira mi din mmântsl 

„ D-v, arin înkiriere. m | 

»D lor uroarietari!: D-voastrs - tipi st arstoînt 
| “îrebse snre a se xrsni 0 familie de. mijlok, find ks 
„mi D-v. s&nteni agrilăltori ka mi noi; de aueca ue, 

„rerea noastr5 0: nsteni anroba „kiar D-s; îns ka: ss . 

se sfinmeasla, ueea ue zise »uereni mi se va da vos 

eatrne verem n'smiînt: nentră natrg boi, dos vayj, 

„zese oi, n kal mi doi r&mstori.:- D-loră, eă n& ami 
krede ks va fi sineva kare sz zikz, k5 aueste vite 
'ssnt nrea mălte nentrs sn lskrztor de: nemînt; a ks- 

„Toia xran5 nămaj, sis În 1 nisi sn alt: mentesg;: de
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kst în vitele “mai. 's5s! arstate mi din rodal ue. vaemi 

din -nogoanele ue mai:jos le vom'arsta. »: .. ..: 
“ Domniloră! Sz ne fereasks' Dămnezet a remînea 

lokzitorii msrii noastre snre a' se sarijini nămaiţin vi=. 
tele sss arstate; noi uzd5jdsimă ks ns n&mai vom fi: 

> dans km se aflz astpzi înzestragi de Damnezeă ks. 

“vite,: dar:se vor mi: adzogi, kare. nrisoase de vite vor 
adsue mszlt folos : nronrietarilor D-v: ui nos ne vor 

- slzji. snre a ne: înbrzkă, a Iskra. aronrietspile D-v. - 
“sare a kîmtiga bani d'a!. nlsti - Kontribsirea mi-a ne 
asigsru vele * trebzinsioase. . : 

„Ne veni da aueste nogoane, adikz: - 

No. pete 

1.4 
a. “3 

8 — 
3 

3 

E, 

i A 

Sf 

de fineans, = a a, 

i “de arstărb: de. nrimBvars, 

de arstsr5. 

e St 
„La notgorie. Ia 

pe 

Lok$ de ass 1 mi. i grodiu, 
de islaz. a - a. . a ae 
de arztăr5 de toatan. E a Ă n 

„de arstărz de nrim'aVar5. a 

Ileste fot. la. kim, la nsmint bn miroditoră. 

lokă dă: kas, 
'de iSlasă, | , | 
de arzfsrz, de toamiiz,” Apa 

de fineags. o a N 

„la balts, ande: este oz kleios. e 

Lo de cass, mi ersdins, Sai Dap 
:de' islas.. ÎI CI e ca ae
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No. nogoanclor ” . 
„4 - lokă de kasz. E E 
Di sas, 
1/7, „de arstsrz.. * NI a 

2 —:'de lemne de. asâsre: 
1.1], de fsneans. 
S .: La msnte, ani. menire uei 5 5 menieuneg, 

, 

7 

 Adanarea la e a5zirea , ansator vereri ue naters, da 
folarite. întinriri, o :. 'tzuere meditativ sp amnzrz de 
toate inimile; denztay ii nrourietari anint5 okii assnra 
sstenilor, indoiala era mai ne toate fenele zsgrbvite.— 

Di Ionesks. TIsrinte, „kind! ani. n5s me xiîrtie 
aseste 14 noguane la imuă, 16 uogoane: li. balts - 
„&nde este lok kleios mi nisinos, îi IOgoane la not- 
"gorie mi $ nogoane la 'msnte nentrs fie: kare iza, | 

" „gânditsteai mi la nlata usmîntelsi ue gereni?; „ 
„-..  “Mlreotsl Neags d,. si: D-lor, m'am gîndit, ns “u= 
mai la a:uere nsmînt deus ksm vi lam snss în. na. 

„mele: tstslor denstanilor săteni k5. kare m'am sfstuit,- 
dar: mi la nlatz, lare ori It de mare. ar fi, tot. este 
ne  însemnais. ne lîngz. „robia kare ne a fost săbjăgat” 

“D-ns lonesks..— Wergetând kzisnimea. nsmîntălgi 
“uerst de steni, se sueri€ .uineva'la vea, întiiă vedere; 
mi în adevsr de vom .lsoa mijlouia Dămsziz]si NOg0a- 
nelor, ne “nătem ouri la uele .de 12. Nogoane uentră . 
fie-kare familie, 'ssnt 300,000: de familii mi de. fie ka- 

“re kite 12 nogoane ne: dz sn total de 3, 600,000, de 
 Nogoane, * “La 'aveasts sriains verere, :staă simini nro- 
nroetarii; a5 a dă 'sn lskră ; ;nenomenit, 5n' Iskra ka- 
re este kă-atît -mai-'de' sneriat ks. lot, ssma de: bani 
tiebsitoare: nentră: nlata lor,. este g s&m5: kare n.a 

7 , . * 
p.
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mai & ssnat înkrs în orizonsl patriei. De am. Se nă 

_mai kîte 2 galbeni de nogon, zik doi în termen de . 

mijlokă, fiind ks vor fi loksri snde va fi mai skămnă 

“mi alte loksri zude va fi mai eftin nogonsl kite 2 

galbeni; nentră 3,600,000 nogoane seuer 7, 200, 000 

de galbeni! 

„ — 0 rssnăndem; MărmBr5 denstaii spteni, | 

— Domnilor! s&ma aueasta este grozavs, mi se 

szc' sîngele în. virtsl kansisi gindind. la dinsa ; mi k5 

toate aueste.eă sânt atîi de naiv kst s5 viă aiui, a5- . 

torizat “de topi denztagii. ssteni . mi. 55 v5': s5iă :k5 

suma aueasta sztenil uer-ka o onoare, de a oi: nlzti: 

nentră înnronrietsrirea.. lor.. A nlsti akăm îndată j8- 

_mtate, :mmi rs muri na trentat: 

i. Sokotigi D-v k5 seste „mstinios avest Jar 2 

“Domniloră, kare este. în somietatea : noastr isvorăl a' 

toatei bogznii? :Vs snziă, D-lor, k:este. mănka; - 

Bragele aveste a le mânuitorilor ssteni! Eile a kreat 

mi: kreazs toate bogzyiile din lime. Elle, : Domnilor. 

nlstesk n5 nămai..1: milioane de galbeni, dar de: 77. . 

de ori 7 milioane ;:mi ksm ? Eats k5m..: Ba sutean 

s5nss la jsezl klusii n5 ulztemte ka mănka si kiria- 

nentră nsmîntăl ue: Iskreazs ?.' Da,. aueasta . o fauel 

"300, 000 'de. familii kztr kirie ulzteskă. Bromietarilor 

ne tot anzl ?. De vom Isoakalkslile D-lzi, Lenui. de 

3“ galben. de familie,'la kare 'de' vom adzogi înkz &n 

galbeni nentrs mânka mi tironzl skznat' din. vedere 

de D-lsi, avem de familie 4 galbeni, iar de la; toate 

familiile .1,200,000 galbeni ue daă klskumii ne tota- 

ns Ilrourietarilor : msrii ; folossl' rodirii usmiîntslsi de 

 bragele .szteanizi este wellă nsin de 3 ori 1,200,000 

galbeni ; lskr&-ue ne faue-s5 zisem k5 ssteansl robit |



a dat sellă. n5yin ne.an nronrietărilor porii '4 saă 
-5 milioane de galbeni. - Oamenii, avemtia, kare ne tot 
„ans resnsnă aueasts sărh5 rieams, oare DE VOrnB- 
tea. el ss dea odats: nentră tot d'asna 7. milioane, 10 

“milioane de galbeni, ka ss se skane de klak'z, ka sz 
:se fakz; “nroanrietari, Ii. S5 se foloseashks - ei singăride 
msnka lor? . a 

—-Da! dal, Dzin. 1ot banii i mânuii mai msltă, uri 
vom. nlsți ka 4 ST. sk5nsm odatz de robie ;, strigars de- 
nstanii szteni.. i pi | 

D. Lazovari. D- lor. m mare mirare estă 55 iasm 
„din mara romineask'5 atimea bani ! 'niuf de ksm ns not 
krede. ks. ar uztea sstenii S3 nisteasiir atita sm de. 
bani! . : a. 

- Poni: denstagii soteni. Domnilor!, nlztim, uri i înkz- 
fata s5.ne simpim:: nlztim odats 7 milioane de gal- 
beni ka ss nămai nlstim în tot ansl „kite 4 milioane 
„de galbeni. kirie. 

Vsetsl denstagilor suteni ne  îmniediks da în. 7 
“semna avteea ue ziue fie kare dintre dinmii. . - , 

D. loneslis. “Bogsuia este în mănks; sădoarea m5u= 
„jitorslzi . fue. - avoia -năblikz.  Astszi d5. ssfeansl 
kirie de Natră galbeni ne 9 nogoane de nsmînt. 

Daka. ei kasis 's%: se veskemnere,' anoi de vor. da 
statalsi jsmwtate nămai din aveasts kirie ne an; a- 

- dikz kite.doi 2. galbeni, ns în konta kirii, dar în kon- 
ta resksmnsrsrii, a nlsuii :nsmintslsi de veui,. nă e 
mai folosit oare ?. ell&. sokotemte, nsnin mi bine; 
de âueea el mtie ks se folosemte mai. mslt fiind nro- 

“nrietar ; al ne an voia se,dea. 7, 200,000 galbeni; uri 

IE Vai Pola ia finit
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în-10 anime: linigs aueea 5 în tot ansl mai rămîn 

lite galbeni doi, dars anoi ajnye în aueast5 kăriere 

de tima d'a. fi stsnîn veunik ne momia Isi, d'asksna 

“din robie, de auei d. galbeni uei di ne tot. ans, a- 

mzsat fiind du grestatea Regslamentelsi. o 

| Toyi denstauii sateni. Da, da,! Ana este! vrem 85 

-ne reskămnzrsm de robie! ss fim nrourietari !:? | 

+ reobl Neags, Domnilor . nronrietari, ve v5 pe. | 
friks ama de tare k5 n: vom avea. bani ss - nlstim 
aveste nogoane? Dsxovnisemte vs întrebă: adăsagi 

bani ks korzbiile, ks tressrile; saă ks ori ue alt mij- 

ok de neste granin5? A% ns nrin :bramele' noastre 

, skrînd msmintăl wi “urin- rodsl eurit din trinsăl a ve- 
nit bani în mars? Ama, din branele noastre . ese: sn . 

„“isvor de asr.mi argint. Km îndroznini a zide . ES 
mare 'statsl bani la. Vislierie kâ. sa nlzteasks atita n5- 

“mînt? De ue ns gîndigi 5 nui săntem stats], mi noi 

„_ s&ntem uni Vistieria ? D-lor, noi ne ugtem asemrna ks 

„statsl ka “ksm ar fi Sa k5nitan, ue'mi ea steagsl s5ă, snre 

a merge la r5sboi; mi kînd va veni vremea d'a se 

“lovi, toi soldaui s5 fak înanoi, ui vrdjmarnii sp vie 
ini ss ia steagsl dens kim vs înkinăiui D-voastră. 

D-lor! me noi.ss ne fereasks' Dsmnezeă d'a faue 
ama. Noi, daka .Statsl nostră e szral, noi: vom faue 
sn uas mai nainte; vom adpoga sdorile noastre neste 

vele trekste . în “zadar: vom înoi nsterile ' noastre uri 

vom -faye ss isvorask7, asr. mi argint din branele no- 
astre. :S5 ns. sokotini Dămneâvoastrz k5 300,000 

"de Isksitori, îs vor fi în stare a vz:ulszti auel -ns- 
mint. Daka Statsl ns 'va'âvea nătere; eat5 noi îl ds'm 
nstere ; ai ns tom lasa a se rstuinia Statsl îtostr de 

naviile veuine.
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PĂ lonesks. D-lor, adslkină aisi deslegarea ! :pro- 
emsisi nronrietiuii în dăxsl konstitagii, întinză mîna 
mi. iaă ori, ve mbrere streins mise dz. :  :. 

-Sna: din aueste. nzreri 'este mi aveasta ve o am 
în minz;'V5 rog. s5 mi dani voe . ka S% YD îmnsr- 
tsureskă, a 

Adsnarea. Da, dal. s5 o vedea: 
 Joneshs.. Art, |. Sz se dea. gratis 5n nogon în 

vatra satslzi- fie ksroi lokzitor, î i. , 
Fanta aueasta. eate: DBrCaNs din nartea nronrie= * 

tarilor; -ea înfiingeazs . komăna, adikz satele vor fi 
mi nolitiile ele libere. - 

| IIrezidenisl Rahoviys. , D- le Vise nremedinte, e că 
"kgnosk aueastz: nrere; 0: mslpie de nronrietari se 

- “snesk, ks dînsa! a 
D. lonesks, Tonorzl Romina nă. ; kat a dobîndi: 

"ueva de nomaris ;el ns. nretinde. nisi! 3p salrifiuiă; 
el este. tare: mai. bogat, ui nistemte usmints de kare 
are nevoe, -: ” 

Art. IL. Loksitorsl este “ slobod St „vokatasko sati 
5 în 'sat,: mi de va voi sr.se deh este slobod ss'mi 
vînzz kasa ini toate a le sale. :;. mu 

Agest: artikol sfsram'5 mononolsl . 'groruilor - nro= 
nrietari, ue'] esersa asărira' kiskamilor în nsterea bra=.. 
N5lsi de feră a Regslamentalsi, kare. nrin felărite în 
„kinziri onrea ne smteană- d'a se:dase dan o mourie 
ne. altă. Dia- anlikarea 'auestszi artikol :o ss vedeni Mo-.. 
miile uele îngeszite de Isksitori, snde ..auestia staă 

- înGdămini, rsrindăse; mi nrin: aseasts l&krare înno= 
" m5lindăse mi imontiile gele” întinse în nSmintgri, . înse 

fără klskami. O kolonisare noz! O ss vezi. zikă,. 
altă narz Tomineasks, Ka. sate nos ui regălate; i



nmîntăl Brit Issit aretatindeni i în ironoria întin- 

a | 

derii la. 

“Art. III. Sp'se dea lelsitorelăi 19 nogoane da 

ralăr5, ne kare“ să fie silit” a le'arra, a le semziia ks 

bskate, uli a le stringe kă toatz keltseala si. * 

Art, IV. Din tot rodsl e va dobindi, s3 dea. 

nronirietaralsi în:natârs din 5 sna. îi: 

i Demstayăi Saten. Tar, dijms ? lar robie ?. Iar Re- 

-gslament? V'am snss kr n5 vrem de avestea . Noi 

ne minem k5 topit de sfînta Konstitogie ! 

:D. lonesks. NS. last BD Y5 robesk; vs snsiă ue= 

rerea snora din nronrietari ; nsrerea mea o. „ati ni; 'de 

ayeea dauim voe 85 lontinsă. — 

“Art,: V: Daka ssteans] va voi s5 Iskreze mai sli. 

nzmînt, este slobod ss lskreze est va voi, nămai din - 

vinui ss dea na... 

-- Denstauii sateni. Vor Iskra îns ks bsns tok=": 

mcalsyiar nă sănămi ka deauel fel 'de .tokmeli silite. 

»-"D. loneshs,. Art VI. Din îinege trebue 53 dea ea- 

rm din 5 na. - ' 

D. Lazovari d. n. Fiind ls în finene. ssteansl. 

nă , Ikreazs, se kăvine. ka din ele 'sz dea din 3 &na. 

-D.. loneshs. Ed vs uiteskă 0 nsrere: ori o: dia 

5 sna. ori din 3 sna, sstenii n nriimeskă - tokmele. 

de. agestea ue miroas5 a Regslament, N 

:-D, Lazovari.. Am zis vorba aveasta, ki a a searb , 

_am vorbit de nroektsl aesta ks: D. Vige-nrezidentsl, - - 

mi “am: snăs kz' din fineue s5 “dea. din trei sna. -.: : 

„DD, lonesks, —-EX.. aiui nă : daă nsreri D-le, de. 

mi D- ta, ai gîndi eva în felsl auestei asrere; : însă: 

uzrerea ayeasta este. date de ali. 

„Art, VIL Vitele ss riaskv. ne momie ; ÎNS5 de



toati, vita mare 35 nlzteasks ne an. ih 8 sfanpă i de 
- oae sn firfirikă, . e 

- Badea Albsieshs d. s. Noi de : a mănui Siliua, de 
a da erbzrit imi dijms, îndoit, de. aestea săntem sne- 

“riani noi; iar, d'a koninsra nogoanele de nsmînt uerste 
de noi ns ne-sneriem! D-v. k3 aueast5. nzrere vrei * 
ss ne ]sani “traista din. sniuare; mi ne nănegi desagii. : - 

D. Illewoians, denstat nronrietar. Den: ue sa 
rekănoskst de stints nronrietatea uri de sfint; msnka 
în asemsnarea lonstităniei, nroklamats la.11 Isnie: 

„mi iarsuwi dus ue s'a: reksnoskst icanztata trebsinnz 
d'a se faue „mnuitorăl nronrietar nentră folossl. în, ge-: 

: neral, akăm venim a ne kibzsi de king! saă kstpni- 
mea. 5nei nsrui de .nimînt ue trebse sd se dea o datz 

„___nentră tot MVasna „mănsitorălzi, ka sz se fakz uro= 
- nrietară; mi krez k5 dsus imorejsrarile mi trebgin- 
mele ue esists. kinăl uel mai. nemerit ar fi ka ss, se 

“dea. fie kzrăia kizkamă ue s'aă :aflat Ja IL. Isnie, mi. 
kîni n'a nronrietate ; de : nsmint în alti. „marte,. kile . . 
dos 'nogoane, ne kare sr'mi aibs “kasa, silimtia m 
islază vitelor,;-mi lare va fi nentră. tot d'asna uro= 

„urietate-a' sa, ssnt toate drentsrile ue le, are fie- kare 
„ Wetsmean. IITi tot nămersl de nogoane dat nentră a- 
. tinca ssteni. ste va voi. nvonrietarăl: SB noureasks i în 

k&mn'sratea msrimii saă mikurorimi momii mi a tre-: 
bzingelor. sale .se vor. deosebi la n lok, ri de o mar- 

_„ Mine a mowmiei; snde se .va'bine-kibzzi- kp ns adaie - 
vstsmare uei lalte nrourietsni, în, kalitate de msnks, 
niai -intereszlgi - viensire! msnuitorslăi.. Ilentră fie-kare 
lokalitate se va faue dreantz nremisre snre: desabgă=: 

* birea ,. nronrietarilor de nartea ue s5 dp: steanzlzi,- 
mi kare als se faue ne. dinsa nrourietar! nekoadi- - 

r . 
! 

| B
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nional, afars nămai Fîud 5nii. din trînmi vor. voi.s5' 

vînzs din nsmiîntsl să arte saă total, ssb uretest 

da se stimat în alts narte; atsnăi se va izstra în- 
tietatea nronrietarzlzi ea avst'o :mai nainte ks nre- 

n5l ue s'a dat.” lar ini -'dintr”înmuii. vor înveta “din: 

vian5 Î5r momtânitori, nartea lor: de nsmint se va 

nzstra de magistrats! statslsi mi o va vinde:altsi lo-.- 

kzitor,' Ka king] asesta dar: sokoteskă Es sateansl 

se faze vetzţean ls toate drentsrile aetsmencuti ! - : 

“Îlentra! uele-l-alt nzmînt: ue “i mal trebsiemte 

de nsmsnea' vitelor,” de arzlsrz iui kosităr5; 'narte de: 

neansratv: trebsinus,. tiarte de koimernă, se vor înge-: 

lee: nrin învoials kă nronrietars] nentră kât. are tre- 
băinns :măniitors), kit noate ss -dea 'nronrietarăl. uri: 

"ka ue nren, în nrodskte sa - bani, .rwmvind aueasta . 

ks totgl în dreutzl fie srsia 'de -slobozenie a'singsre. 
voinui sale ui fer :oiui sn fel de silniks. îndatorire.. 
IUUi tot. asemenea 'slobodz voe- de tokmeals vor avea 

nentră lemne. 'nsele, nări mi kă 'ăn kăvint uentră ori- 

se alt 56! va mai uere: de. sgteni: aro nrietarslsi, neate.. 

aueea ue i s'a dat odatz nentrs.tot d'asna, Isssndase' 

întreags ui. denlinz  sfingenia - drentsrilor fie-kprăia... 

 Kzui ssteaasi ve nsn5 aksm. era klskanr 's5b deose= 
bite kondinii; foksndsse nronrietar, kad toate. ranor= - 
terile ue se trata între dinssl mi nronrietar,. ui: uriu 

srmare ne: viitor nă sc noate ksnoamte svteansl, în, 
“drent de kzt ne asca narte ue i se di âksm asănra 
ksrsia nisi nrotirictarăl! nă are: drent da nretinde ue: 

vam nreksm. nisi steauslnă arc drenta nretiude neste 
"aseea ue'i's'a dat, nimik mai-mălt. Este adevrat: 
5 'din' metodsl 'avesta ns. se noate nrevedea :înain= 
tarea ăgrikaltării;. rsmsne. dar la voinma szteahslăi
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de a da nrobe de sloboenia sa în: dobindirea nlzuerii 
ka'5% lăkreze  nzmîntăl. mal kg. Birsdanie de, kit în 

-vremile. trekgte ne. kînd se  ziuea “k5 legile. 'aă nus 
tot d'asua 'niedikz. msrgiuinds'l într'sn nsmar xotzrit 
de rogoane, i . i. i a 
ii: Trezidentgl kombate: nprerea -D-lsi Tlemoians u- 

iat în 

s&nra nrekrderii nronrietarslsi ziksnd kzte-va kavinte. - --"D: Lazovari. Ave. trebăinnz. sz ne. kibzsiim m ai 
mit; 'simpim' tare :mslt '“grestatea mandatălz.. nostra ; de. aicea ss rsmiie tot aqcasti- materie ne “fine, 

Ilreois: Neags.:. D-lor D-nă' Illeuoiang zikînd ls 
ajănye Va sc îmnronrietzri n sătean ks dos nogoane 
snde sz ui noat nsnc fie kare vin, rakiă, bzknii, 
iuskuii, bramovenii wi ori ue va voi, întreb 1mi eă.: 
oare daka va 5ne; topi. vin ami rakiă, kzm'sui ini nos= 
tav, ka negsmztori; 'vare griă de snde vom ksmnsra, saă uine ne va da srana? Anoi, franilor, D-v ue sin-= 

“teni lskrztori de nvmînt, snănepi'mi ue vite mai ns= tem pine noi în- do 'nogoane ?: Oare Vsmai ko. urp- 
vsliile ns ne vom ksusta sn nsme de lenemi, între 
nagiile 'veuine ?: Oare: nsmintsl. D:v ns. se'va.. 3mnlea de snini mi de::'uolsmidz ?. Oare n5.pe.. va, faue 0. *năstietate grozavz în toats nară? Negreniit.: Dar'daka - - 

“ne -vegi da, dan. kzim-.mi - am: „uerst n0Ă, POM, aţiue 
natră “boi, 2. vaui,:10 0i,.2 'rumztori. mi 1: kaj.uri 
ama noi vom veni tot la D-v' ks boi, zi vom. :.lăkra nomintăl Dv utin înkiriere; de' la. dor :vani:ne vom “xrBai! bă kalzl, vom: alerga la lokal de lukră ; De rom îndeletniui ks 'ellă. „sure.. întimninarea _uelor : trebzin- 
oase ; ini ama n va: rămânea netiuele: de usmint.ne- Iskrate, mi veni afla zn „mare-folos de lu. î nkirierea 
15 ; fiind _kz ue noi sz.ne fereaskr: Domnezeă a rz- . a po



* 
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minea. nsmai ks. vitele sgs: arstate, find ks. atănui ar 

rsminea para 'romineasks stearat de. dobitoaue ;: îns5. 

noi tragem nsdejde -a i îmuonslate . kimniile “ perii 

- noastre ka mi .aîn5 ak5m, imi-va un. tot. folossl Dv... ; 

D. Yrians d. n. — Trebse s ne lssm tim d'a 

ne îngelexe ; mi -ne miine vom adăue uri nprerea din 

martea nronrietarilur, —  - DOI E 

_.D. .Jonesks. De miine dar kalkslâmia desbaterii a- 

sana kit nzmtat ver sstenii mi kst not da nroarietarii? 

„: D. Tlrezidentel la- sn ueas.ridiks „medinna. .:, 

(iskzlit) Viue-nrezidental. ]. Ionesks.. :1 + 

Ei Ara Pi 

* 

———— 

18 Asgsst 1818. :, ni ai a 

- Medinua sa nrezidat. de D. Ilrezidentsl Rakociu. i - 

. p.. psi 
Pi -. 

, 
Zi A ' . 

La 10ore s'a înnenst medinna.:nrin aktăl komănal 

din kare vsziudăse adănarea. în majoritate: se deklars 

iedinyra deskiss. D. viae-nrezidentă uiti nrouessl'ver- 

bal de ceri kare se ui adonts de. adsnare. Dsus a- 

geea.. snăsse adănvri yererea &rmstoarea D-lsi La= 

i" „Boala: în lare 'mi am Ipsat doi 'konii la: Rim- 

nils=Viluea: mi de kare înls de la sosire” mi: îuk5-— 

-nomtinnasem us D. Viue- flrezidenisl nostră, agravîn- 

dese aksm, dănr wtirile nriimite, DE vpz. silit -a nleka 

„în grabi ui 25 dsue ling “dînmii. Vine ce. nbrinte 

auela lesne: noate urensi dărerea .altsi „nsrinte. : N5



— 99 — 
jinsesk dara înknomtiinna de. aeasta ne WI. -[Ire 

" zidengia-Voastrs,. mi tot . deodats: a o -nofti, ka, de 
Yvoemte. s5..se: înkredinneze desnre. adevsrslă. arstări- 
lor mele, 'sz se informeze de "la astoritsgile de a- 
kolo,“ Sia ! | PE II aa ae II a 

„Adgnarea. învoind. ererea D-lsi Laxovari a ni- 
„mit la ordina de zi: : ÎI II II 

D.. Viue-nresidentsl. Domnilor, ordina de zi ne 
keams la a:vedea kiît usmînt ueră, sstenii iui kît ng- 
mint. daă. nrourietarii... Sgtenii aă. uerst. Din. nartea . 
nronrietarilor, .D. Laxovari. wi .D. Brians. sa frordsit. 
a ne 'adăue asiszi 'nzrerile D-lor, Niui ăn], nisi. alo 
tsl n'a venit astszi, nrek&m vedeni. D-lor, ss uă nerdem 
timnăl; ori kare ar [i uererea s5tenilo; ori kare ar fi ns- 
rerea nronrietarilor, 85 ne srkm neste toate asestea,. ini 
s5 desbatem nrinsins]. de kare avem ss ne ţinem, sure a 

- N&Ne În armonie aveste dos elemente de nrodskuisnea 
" bogsyiilor.: D-lor, ss: kztsm: sn nrinuin în armonie k 
Ionstitspia,: sn: nrinuin din a lezată usncre în lxkrare 
8% -n5: ist 'nag5b'5 uentrs nimeni, vi ; mai “ales. folos 

"mi nentră. szteni mi nentră nronrietari. .. Domnilor, 
nrinuinăl  avesta vi'lam snăs. în : seannele trekzte : ka 
me: toat momiea 35 fie agrikăltărz - mare boercask 
dius sistemsl englez ini agrikă)tăra mil NDrBncasks 
dăns sistemsl fian'zez. Din avest: urinuiniă -noatee mi 
de la ansl: viitor. îndoit: venit. nentră nronrietuii ui 
nentrs ssteni.. D-lor nronrietari, kănoautevsui intere=: 
s5l D-voastr5; venini sr ne! înnelegem ;: vs: dehklăr îni- 
k'5 .odatz ks îmaronricizrirea kIzkaurilor:nă ::v5 este, 
silnikz , uei ue: vor. voi.a da nzmint,: aueia. so. vor; 
folusi; iar uci ue n5:vor :voi. a da, aneia se nsgsbesk.i 
D-lor, usmiîutsl furs  brâge:'ns:: adăue „venit j. averi; ” - % . 

-
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dân. “interes de” ssteni,- “arati ini -nentră. viuteresăl 

D-y imi istră “al: lor." D-lot, n5 via dimenii: ni02 

ziiile:: Inteiesăl:-vs -kiamr ! ka. sp - le. feliondani “rin 

misuka klelairilor, îh deluigii, înfrâpinivs. „Vel: 46 are 

o momie ue 10, 000 nogoane mi 100 kizkarii- 

dinsa, 'auela. noată: 'îmnronrietsri' ne 'lilz lamă; deleva va 

da lite 10 nogoane de om, k5 bani, de. lare are ut: 

voe 'nentră a"i ulsti: “datoriile sa$ neutră ai -avansa 

nsniîntsl sei ripmîn6, atsnui din “10,000; de. nogoane: îi 

rBinîti 9000 1ogoane,; nentis: kăltsra nare: kare: “kg 

-100 klskanri: enianvina ai: : msemte- brâpele trebiimoa 

ge : .. 10,000 migoant :nii dor săte * : kizhami înko.. 

noate îuiironrietuii, - dîndsle ne bani 2000 Ei 

aăl: ie 'are:.10,000 :nogoane "ni: -500 kIskari înlp- fi 

noate  îmironiicteri- dîndsls. 5900 nogoane mi nevuele: 

l-alte 5,000: ss -fako" kaltăra - mare: De:.:veni -îni= 

asrgi moouii6a: în 5 m5rpi ni 'veţii da -'/; kizkainilor: 

v5 rBmilri A;ori veni” îmavrui-o în. riatră. Dry. uri 

veni. da -/, "VB: 15mine i ori veni îmnzrui în 3 ubraai 

mi. vegi: da: Ji ve rbmin! 23 ori veni - îmn'Brgi în -2 

nzrui nui veni :da jămztate, YD rsmine alt :jmrtate: 

Kind de nildr vor fi ie 0: momie mai. mălgi kizkarui 

de kit: npmiîntăl ks “kare îi năteni. îndestala, atanul o: 

nrinivD it vo trebue ui. Insanii nirisosăl, ss se d5k5 

sn. kolonizezei i alte momii sterne:kare n *adok ve- 

“it, fiind! liusite de::brage;: ui kă: aueiista - fauenti - 0 

fautz de fesuie mi ksfre înssui uroarietarii avaia: „de 

mat klekami: ne mourie Klskamsi. este: liber: de'i.veni 

da numiînt ks bani:st5 ne 'moimie. mi -v'o lskreazs ; 

de nz'i veiţi da. u5mînt se dăue- akolo : &nde esente ; 

mi dind nzmînt..vi se asigăreazs: brane ne dinszl ; vB 

farzeni ksltra mare. nentră, kare. gsvernsl din 'skoa-
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lele. sale agrikole; v» dz enistani, argani, a ,s5 vre 
nse în Igkrare, sisterazl agrilkol. Lskrarea aueaşta YD 
demte km este. în -favorăl D-v. -Lokrarea . „Aueasta .. 
e streins în, nsmîntsl, „nostre; din vekime. n5 era îm- 
nzrrite momiile în: 3 sri ? Dos TIBI n5 era. date” 
nbranilor mi &na rsmiînea ka so lslreze nronrietarel 
nentră lirica, uelor “h date? În. Regslamental Molda- 
viei mi allă Valaxiei sto adontat. „auest, urinii. În 
Regslamentsl Valaxiei,. tinzrit la 1832, faua. s4, Art, 
144, se ziye. nentrg morniile ve vor avea întindere 
msrninit ui la kare nronrietarăi NS: Va, nstea Sb dea 
salenilor szi nogoanele de lok. „e se îndatorea se 

-0, motiva, din kare do se i xor “da are seama Takzilo- 
rilor, Ii 0. narte se va. astra ue seama nronrielarilor. 

“Eats, urindins) veliă șfinuit de Regalament. „Fă 
n5 mer. a 57 ; “fie imnzrgits montiea - în trei uzi 
rai simnă. negrentatea. AIE, ar nătea emi neutră mălaă 
nronrietari; "dar îmusrnirea în 3,. În 4, în 5, în 2 usrpi 
dsne. întiudrea | 6: dare nsmastal sztenilor, ka 

ama s% n5: dz nogab'B nimalai uli 8% trziask, IC . 
monie - wi; klzkamii mi nrourietarii În b5n5 armoniG 
mi în folossi amindsror nerpilor., o 

am âat note o fants ge “are der „voe a 9. densun 
aivi în “neblikă; în Regtlamenizi, Valaxici,. edinia nou 
tinsrite la Karkaleki la 1847, s aă eskamotat arinuinsl 
îmsririi nsmints]aă de kare vorbim ; aura, la. fana 
85, tot Art. 144, se, “zine: „fiind, k3 nrekăm, ese, nro= 
„„arietaral stsnîn ly deasvirmire ne allg S5ă., nsmînt 
„asemenea. este. mi „SBteansl, „szisrulzitor „Ne, mosie, 
„de. alt nonrietar, „earzmi Ig „deppviriire, slobod” pe 

„fii în
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„este akgm “duroaie “dei sri veak, mi nămai ne temeisi 

„anuesteă urinsinr aă-! 'Tegisit îndatoriri: revinirove ;' “de 

„aueea “volnil este ami -măta lskăinma.. . + ural;. D-lorp 

vedegi Dâneavoastr5 kB: în edinia vele. a Regsla- 

mentalsi, mal; nainte de a fi. volnil: szteansl 3%. se 

mste dans: monuie, se îmnsrpgea' “momiea în trei: n Brut. 

uri se da dos nBrui- kiokamilor. dânz obiueizl vekiă; 

"dans oâre kare kavinte' “de drent: ue aveaă 'szieniine 

mowmiea ' He. “kare eraă amezayi ; mi în aueastb “edipie 

n05 i se nimiueunte auest drent mi i se ziue: ss -se 

dsks! D- lor, nivi ks zisa din edinia Regslamentslzi 

de la 1832, niv. “ks aueca din aueasta dela 1847 nă, 

m5 snesli, pui vieusind noi, am ' înaintat; “îmurej= 
r5ri n5oi S'aă ivit me kare ns stem s le : ssnsneni' 

la leni veki ; : S5 fauem dar lene NB05 nentră nevoile! 

n305 ; 35 faue lee din lare s5 nă ÎAsD 'magsba ni- 

mslsi; 3% “Sfinnim drentsl vekit: întră kit nă ne: 'va=; 

tem: sl realizem nrin resksiunvrare, uni“ 5%  întro-: 

due, ne toat mouria altera mare uri! milk; kăa-i 

vest nrinuin nastem fane naaea wi ferisirea în - natria 

| noastr5." iai i Aa 

Am sokotit de: “trebgingă a a va dă: 'deslămirile de: 

mai săs, lare ne not ajsta în _xotzrire ea - materiei ve. 

desbatem astszi, ari kare” ne 'anroaie caks nă mi re- 

solveaz, ntoblemsl. „kit nsmînt not s5 dea nrourie-! 

tarii ni „kit zzmînt eră sstenii.. a î. 

"ernălesks, D- lor, trebe . s5 ne “ îngelemem ji 
aronrietarii a k5ror versoane înfepinrern, Astzi snsl' 

nămai nentră 5n jsde nă. “întreg nă noate xotzri. cip 

 Robesks. K5 „mîxpire' “ssfleteasks ne: vedeni kri=: 

| tibani, ks not uronoietari! am fi îndsrstniui, : am fi îm=* 

nrotrivitori binelzi ' D-voastr». “Sintem ostndigă fsrs:
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drentate. Frayilor,. nă este adevarat; “este zavistie în- 

vederatz. Noi tot. Pasna am dorit mi +5 dorim. fe=: 

riuirea: Dovadz avem. la aueasta, kpui. mai înstzriui 

lokzitori săntaueia, ue sânt amezagi ne momiile nro: 
nrielarilur,. ui uei mai în nroast stave sant auei ue sânt 

amezani. ne domensrile statslst imi ge momiele Monas- 

tirexmti.. Îndzrptniui sănt, frailor, auei ue: nsn niedi-: 

se memtemăyite binelsi nsblik; mi avem mare n5m5e. 
între noi, „mi streini mi msmînteni; ateia zik kari vor 

"ansne sarvini grele ne &meri slabi, nămai ui nămai 

ka. sr ne desgine mi la ss nă nstem veni la resslta- 
tăl dorit, mi kare vorbesk ks.atita - înfokare de li- 
bertate în :"ît vor.sp o s&grsme.. Ilrisina retragerii 

noastre, D-lor, o lsnoamteni, este kmui, nrekzm vedeii, 

ne 'grsim în minoritate, mi.nrin &rmare n5 sokotim 
- koviinuos a lu resnsnderea întregii nvri nămai .a35- 

nrsne; "D-v. vitigi, : fanilor, ks -dănz ue nronrietateă 

_ni S'a asigărat. n5 nămai nrin IKonstitsnie ne karea 
„jărat toats. nagia, wi nrin' kezsmgirea Esuelenpiei sal6 - 

Ssleiman. Ilama în nsmele Mzrii sale Sgltanslsi, bine: 
voitorăl nostră săzeran; dar mi înssmi D-v ani m5r-. 

tărisit într'ân 'glas, ks nronrietatea este sfintz: ka &n 
resăltat al ostenelilor. Daka dar sfingenia drentelzi 
nronrietznii. nă -se mai noate viola szb niui ăn fel de 

kavînt, ama nrekăm mi a] 'mănuil,: D-v se mai. do- 

rii de'la noi? Vreni 85 VB înaronrietsriia, mi sereni 
ageasta negremit, nrin răg5uisne, iar ns nrin sil, 
nrekăm . niui noi' ună nstem -Yere! vita D-v s'2ă alte 

„seva :din nronrietăpile D-v.. i. aa: 
"De mi noate noi wam avea moiătnt! de vinzare, 

de mi mslgi dintre noi â5' nonte abia nentră ieans=. 

ratele: lor trebsinge; kzul. trebsingele” noastre : mtini
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ks sânt: mai îutinse -de kit ale D-v;. is toate. .auestea. 
ka.s5 v5 dm dovads de fersemtile - noastre senti- 
mente, 'săntem .uornini din: bsnu noastr voinns av5 
îmnlini aueasts dorin5; înss mi D-v. sx vs mă. 
miui ue ageca:ue ustem fave -sure binele D-v. Deui, 
d5np'.ue mai întriă se vur restringe - satele la sn lok, 
snde. figăra.. mormiilor noastre: ui. interesăl -nostrs ar. 

„ere; vs vindem vetrele satelor. k& n. raion înnrejăr 
de 20 stinjini, kare întindere de lok. m'ssărîndase în 
stinjini nstraui :să .ni se ulsteaskz kite -sn leă - stînj. 
în bani ucurin, iar ns în fog'edueli ni înkinsite nndejdi 
ue. kare uă nătem avea nisi o soliditate, -rsmsindsne 

"tot. într'o vreme drental kiruismi mal altora venitari ne- : 

atins, urekăm “| ami avst tot :dWasna. 

- Aveasta. este, - frapilor, uătinna noastra; atit n&- 

muri uătem: vinde. Data -ne 'aueasta vs mglnsmiri, 
lkonsăltagivb ; tokmeala noastrz este-sfirmits, mi n8- 
tem sue dim mîinile; iar daka kă. atita - sokotigi 

“ka nă vi se: îudenlinesk trebsinpele D-v, ksnoamtegi 
ku. Stats. are-asmîntări întinse în “domenări; :are mo- 
„iile :monastireinti, : mele - neînkinate; a . deklarat -de 
averi: alle“ Statglsi mi. moimiile -Monastiremti vele în- 
linate ; :urini grmare Statăl are destsle mijloaue a vz 
întimnina ::toate: “trebsinnele, mi f5r5--a se, sănsne 

la: grele «datorii; trevegi : dar. ne" -auele..mmâîntari 

ini Ipsâni vale: noastre, ka: sx. ne, bskarsm de din- 

sele. în toats intinderea. libertruii. i 
=“: Esndoyrans uni Sibiuens, “deuătanii aronrictană, sn5n 

D-li Viue-urezidentă “ks ini D-lor se snesk ls-so- 

kotiuna D-lsi Robeskă. .-. ra: 

“ Yeasueshis. Frapilor,: ori kîni ue afisa asi trebse - 

35: “Isher, 55 dum :nimte nsreri. uli:s5 -n5 -xotzrim,
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ui :51 fauem „su. skelet, s5'i „adsne. oasele, d5ne snde. 

"snt risinite.. Awest „skelet,, n e skelet de xiars,nă va 
învia a ne :mînka.;ne: noi, saă;a. ne îngini momiile noa- 

stre. :Aucat..: skelet e:oae. „Oaca; “oa. mîukats: deVal- 
tari: ni. de Lei mi.de.. Sri, de sănt. akm 17, „ani; 

.8D'i. auiezsm oasele, Domnilor, i s&'i u&nem i kar= 

nea ii. s5ii dem uri, săflarea, uri sw'i dim mi &n ne- 
- tik'de lok,;:nentră. livede -ui islază, mi. ST nask; iar 
kînd va. veni la, livede, ss .ne.dea lante Ii NOD. s5 
“mînkzt „nrin - kiraismd, în. „mijloksl satelzi, - 85. k&m- 
nere. vin „mi. 5 ss. kintig bani. i 
„Ion Rads:d. s..Noi vedem “ks Ikrarea noastr 
nă este -alt.de .kît:a desbate neniră nprtiilca de nz- 

mînt, kare ss ne. o kîwtigzm de la D-v,. dans dsxs] 

Konstitsgii. nentră xrana noastr. ui a vitelor noastre, 
„Noi me am.dat .aprerea, k5 verem de fie-kare tamilie 

tot" asemenea nreksm. am merăt aivi . în. xîrtia ue -0 
avem ; dată ; ui vedem ls D-v vi dagi - nimmte. ns-: 

“eri nrin kare voii a ne afsnda mai, pă, dens ks 

am . fost nînp:.aksm. De aueea , lzdem lkă rsguisne la 

„Dv, D'lor nronrietari,. a ne: deslega; Ik alte kavinte 
ka.:s5 -ne mîngiem. mi noi, Însz n5,.k5, nagsbs,,. mike 
desnzgsbire, : ks. sokotim, kT avem „mi. drent ST, .nC 
kîmtigm :: “uererea, ., | kăm-, „am ziue :.S% ne [ănoauitem 

mi. noi de .nrourietari ne. o mik nsrtigilz, de nzmînt 

DUi--S7% astea ghiua. de, lanmarile.. robiei în „kare am 

gemst - Ninz ak5m A cui 

.loneska. D-lor,. am nriimit de „a Gavern “sira 

“ aveasta;, „ne kare Y3 „E stimă, dau” vo a Yo, n 
artsmi, ea d - : 

ee La. adresă acre. komisti Master, Argast 16, 

„rin kare faue întrebare de noate Iskra nămai ks
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„SN. n5iD5r de 27 denstagi ue se aflv: venini, se reg= 

»u&nde, k5 find ks năMSIrSI “elor în fiings: a. trekst 

5 neste „majoritate,! este în komnetiar na D-lor a"lskra 
sui! a da! nsrere; ulii On. Komisie îi va. r5ga kz din: 

sadinssl a nă nerde timnă, fiind foarte” nrenios. i Sa- 

slătare mi fromie! :-: - i 
D= nsle asmeskăle, eri: ai zis Es. săntem oile 

Div, pri eă. us i am dat 1sn&ns; “darastzzi i” da:: 

adevzrat oile D-v sîntem; uri mai dat o: : bol jik5 

de nsmiînt kit am avea lok de islas, de msnks. de 
" fineags, imi daka nă ne ai dat auesta, de sndeoss' ni 

dm lautele? Ilîns akăm am fost oimi D-v 'kanss- 
„tori bu ni ne aui lat mi lantele, uri lîna, uri -nieile, uri 

Viana; dar de algm înainte. Konstitsnia ne a dat vi=" 

ana mi Dv voiri s l5agi lantele ; dar lante desnde 

5 dim? Latitele ivstrg era - gslbinamii mi -rblele;; 

ni sfănpinlorii ; aksm nsmâi vrem S5: dim; 0 sr daă 

melsuwelglsi meă s5 kreaskz; 0 s5 daă bznimoriă 

mei ka s5 fi: nzzit de gardie. i i 

“Ilreotel Neags. Asziiă ne :D. Robesk ko! noate 

$5; "dea: kit: uine “satsl mi “îmurejsrs]- satulsi kîte 20 
stinjini ustrani; mi fie. kare stînjen lite sn leă; îns 

avem: 5D 'uerem dans daxsl Konstitanii, kare zige ks 

natriă” ne 'd5 o nsrtiles * 'de 'nsmint  îndestals neutră 

Xrana noastră mi a vitelor noastre. “Tlâtria ssnt togi 

6 's6' afls în Imăntr asrii noastre; anoi :dsnz km 

aszirsm de la D. Robeskă k5 ne ds kît ine satăl, 
20 ' 'stînj.: ubtragi, “oare * într'auest “parkă Sar nătea 

- xrzai uincva? Tot dVodats arstsnd nomenitsl mal sis 

kz e mai îndestal ss se înnrourietzreasks ssteausl; 

dar oare namal niezsud asi în Io, sm, ne Vom r5- 
. Li 

aa ! . pă, a Îi ti - IDEII PI,
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ni? mi daka ns ne'nstein xrBni, anoi iati le D- lor 

n5 Vor 8% ne îmnroarietzreasl: „i i 

” Robesks d. n. În Konstităie ziue: resnelt latre nro- 

nrielate, mi lkă aueasta că înueleg ks kit natera. atit 

dsm ; Visteria n'are de 'snde msi. ni 
: Ioneshs, As de Konstitănie ; azd de + Troklama- 

mia gsvernslăi, n mtiă dala se konirazik na altiezi; 

dar eatz seva noă; uri aui aitemte girkglarea Minis- 

trasi din Lrăntrs 'Nikolae “Golesks : kstre Adm. tins- 

rit în No. Îl als: Monitorslăi.: 

: Seania îngenînd a f târbrats, diskăyiile, dia- 

logările, n5 s'a5 ustst însemna, fiind vorbele foarte 

renezi "mi înfolate: “de aueea denztanii ssteni aă venit 

la 'bisrot mi: vorbele “lor -saă skris în 'nronessl 

verbală. | Di 
D.: Shsrislesks. d.- s.. din ia. Mexedingi. Ss am 

narola, D-nzle Viue- Ilrezident. tă î 

Dorins - Robeskă, danstat nronrietar, zine ks 

Visteria n'are nztere ka S5 nlsteaskz: avea arsrtiuilrs: 

de nsmînt ue o uerem! noi, dans nroklamania sfintei 

Konstitsyii, Vs rog s» mtiă uinee Visteria ? . Visteria' 

săntem noi, strauii Romsni, nientră k5 noi nsnem 'baniîn 

Visterie ; zi daka n'am 'usne 'noi baui în Visterie: 

de snde ar avea, "Visteria! bani? ksm-nîn ak5m an. | 

fost în stare de 'ain amalst Visteria îmusroteasks mi 

- alte Visterii d5ns d alztări 1 ne lare: nrea. bine le mtiă; 

Donvi nroarietari. at 
“ Domnilor, vine. este: stats] ? Honolst “Romîn este! 

stats]; nentrs kw 'el îmnlinezmte toate kite se ger în: 

mara aveasta. Noi “vedem: LB: snii “dintre noi din asests 

obmteasis: adsnare: na” 'srmeazb dan daxsl sf, Ron- 

atitsgii, mi astsnz. srekea kasz n5 a5z5 glass! Ron:! 
N : |
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stitănii; iar „noi..uei ue am jsrat ne dinsa..ne skobim - 
nrin greki fsrs ss fie : astănațe, -ka,.:85 -agzim maj 

"bine uui:ka s5.ne. tr sndem de de) sfintei Ron 
titanii „i tu 

“Wlie, denstat salean. Vedem. 5, de Ktad. am in= 
trat. în desbaterea Konstitaniei;, am, rănt lanmzrile js- 
gslzi, mi akm .vedem ks D-v «Smblani ss, ne nănegi” 
jăgsl la. kan „miss ne - n&neyi fiare. uri . la nizoare, 
la .s3 fim mai rsă. dens - ksm am fost: nin'5. akăra. 

Vedem k3 ne arstani, 5n nctiuel de nsmînt, vatra 
satălzi, Ii în “kolo . „nimik :. s'ar ustea, . D- lor nroarie- - 
tari, a ue xrBui „noi ai „vitele noastre, în aştiel de TID-, 
mint ?. Vedem ks D= aui kzlkat. jrsmintal ; -kBuf, 
Koostitenia glssserute ka sp ne. dani sn .netilk îndes- 
tel nentră xrana noastr mi a. vitelor noastre ;-- Iezer 
uri NO avem ne: fii pri traii nostrii . „militari, doro- 

banui, kare zmbl5 deskălni; nenrimenini, kite 6 ani, 
uszind gr5dina noastră kare ns e înkiss ks nari uri k& nă 
ele; ui Ig nentsrile: fiilor uri ale fragilor. nostri. Deui dar: 
framilor nronrietari ; nstrăndenivs. bine ks inimile, 
ksui. n mai;s&ntem. nromti nreksm am fost ninb-ak&m.. 
“ele ue. aă fost. îns akm .s 55 se site, i ui 57 ne în= 
drentsm, nbzind sf. Konstiteie; Iuri noi nă kzlksm- 

” jgremînts); 55 „aucea băksniks de nBmint. ue kare a 
we:em noi, n5.:0 -uerem - de. eaba, . ui k5 desug-. 
gabire. D-lgi D. nleuoians,. nronriețar, -resnănsc - k5 
sine sși ulsteasks uzminta ? zikînd, 3 noi. avem, 
bani, „i noi „dala «am avea. bani n' am ere, Noi. de 
TED „S% ni se. dea, gri noi. îl. nisi. - Ă 

D. „Jordake ;Bsga:. Domnilor. nronrietari,, la Tes-. 
mensă! gel “dani D-y. nrin xîrtie,. a S% se îmnronrie-, 
tsteaskz ssteanzi, k dani nămai 20 de Stânjini, us, 

y -
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tragi, ri: uereyi kite-su leă de 'stînjeni ntrat în vatră 

satslzi, la 'aticasta că :ms-mir ks nă s'a5: mai nomenit 
do kind: lsmea astfel de nren; wi-iar va zik, 'D-lor 
nronirietari, ks krez h5:-D-vină' sînteni nimte oameni 
kâre:nă kânoamteni mai bine de kît noi. D-v, kînid 

ani adsnat în kanitala jădenălsi ks fanii D-vtro= 

nrietari, nani vzzăt. kv ziue în--Konstitspie "la: ss ne 

dani sn: netik de: nsmînt nentră xrana noastre mi -ă 
vitelor noastre ; mi akăm vsz kk ne - tot: .nrelănnini 
din zi în zi,:kă-felsri de“ mijloaue zadurniue. Vs rog; 
D-lor nronretari, sm dai :din 'toats inima :uri săfletăl, - 
mi kspetgl D-v, notrivit Konstitanii uentre .kare toatz 
săflarei: a:jărat,: kuui! krez kr: milostivăl.: Damnezeă 

ma: fskzt iipmîntăl: nămăi uentră sanii -ai' nentră toni 
fii sm, ka ex: se xrBneasks ne -dînssl ;- uri auest'netik 
de 'nzmînt. ue. ne 'dani-inoi ss'l::nlstim ki sn! nren 
notrivit; :iar ns k&m- D-v: uereni; nentră .k5'zize sf. 

- skrintărs, s„Ue pie us'at: nlâue 'altsia'nă: faues* mi anoi 

mai gîndinivs Dv mi la aneasta;: %5 - mii noi iavem 
“fii mi frapii nomtri. soldaţi, ini dorobanni, ui beketauri, 

"ini:la oră.ue-uerere -a măiiei-.ndastre uatrii :sshtom în: 
uivroare ; 'kz uueasta! este. drentate mi:frpuie. sii ci! 

Dimitrie Linau d.: sat.: D-lor ntourietari! :-Vedem 

“ks: dând dexsl Ronstitsniei,.niui 5na ne SImeazi 

de :D-v; de .aueea' ne: mir'bmi mi .noi:ue sr mai fayem, 

k% de atita 'vreme:de kînd -vam: serst. ngrtiuika': de 
nsmînt, mi D-v vedem kr: niăi .într'sn kin 15 ne a= 

r5tani; imi ueea. ue „ne arztani  D-v. nă-se notiivemte 

ks dsxsl Koustitănii, kare arm jurat ka topi; n i.hoi 

țoati datoria ue-ani îmilitit, mine-o ui maiînnlinim,! 

kă militari, kă dorobanui, ks .heketazii, ks gardienii;
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mi nătem. ninz;.lă. 5nsl:a ne jertfi nentră mailca n noa8- 
tr natrie dans glasăl. drentznii mi al frzyiei.— 

Vasile Rads. d. :s; Domusle Ilrezident, ss se ia 
| în n biătgare de seams vorha' d-lsi Rads Measmesks. k5 
n5:"mi 5rmeazr kăvîntsl ue mia. dat: nrin. înskrisl 
Verbal... „...: 

_Ilreotal- Neags: D. lor, D- js Leni urin zirtie ; ara 
t5 ks avem drent asănra ano5 nogane .ane „xr5ui, 
„nentră: kare  nlzteam. kirie 63 . lei: mi. adănînd ze- . 
usiala' nrodăktelor dsns: nogonele xotzrire neste tot 
tpaea lei 100. Eats k5 noi :v5. nlstim - aesis kirie 

“mi. kanital; fiind ks, 'kînd nsne uineva sn kanital kg 
dobînds, aă ns ia la 10 lei sn? Anoi D- -nă Robesks 
kăm noate. veve sn leă ne stinjinzl uutrat? A&' doars 
se;-noate asemsna usmâîntal. “de lîmn ks bstztsra? . 

: Joneska. D-lor, din 6 “denstani nronrietari, aă eumit 
i, IIBreri, Spa dp: gratis, v vatra setati mi islazăl; alta 
dz k&: :bani. : vatra: satălar!. m - kît: nsmînt -trebse 
sstenilor, nămai. din 5 s5 dea sna. dijm, alta dz va-. 

tra satslai ui o raz5. de 20, stinjini, :uerînd kite: sn leă 
de stînjensl nstrat, adikz 40 galbeni ne nogon.: Sstenil 
toni în ănire erărs usmîntă] trebsinuos snel. familii, 
me kare s5'l nlztcasks de 'vevi; mi. nentră kit vor 
mai:avea nevoe:se vor tokmi, vor da msnkz mi:vor 
Isa nsmint; fiind kz..D. Mernztesks a frgzdsit ane. 
adsue” ne miine. o uzrere, 'arua dar ne miine e ordina de 
zi va fi kontinzarea disksjiei. 

'Adsnarea, adouts ordina de zi, mi:  mediuga. se 
ridikz la o 'orz. a AR i a 

„(sali Vize Iresidontal Ioncsts.



  

.. 

|  Aseasts Romisăiăne, din kazsele e „vom n vâdea 

la. vale, ma. nătst terminu misaia sa. .. , 

--Eats km. sc, esnrim5 &n:ziar, dela 1848, “Uo- 

rslsl Shveran No.:21 de la. 23, Asgsst) în. nrivinma 

asestei lkomissisni mi a disolveri, sale: .î.; -..,. 

- :.. Lokotenenna Domneasks îmi arsts la 19 age: 

tprile sale în kestisnea nronrietsyii ui astsnz gările 

„ CONCLUSIUNE.. Nae 

[i 

„kalomniatorilor. O komisie alkmtzits de nronrietari ui 

“wiskauri alemi din fe-ue jsdem kste snsl. dintre uel 
din tziă mi kzte snsl dintre “ei d'al doilea, nresidatz 

de D.: Aleksandrs Rakoviyr mi de D, lonesks, -era 

înszrainată a deslega' ageasta kestie atzts de im- 
nortautz, a kombina ui.a da &n.nrojekt de lege ne 

au.ste trei baze din nroklamania revolgalii : — resnekt 

uronrietzpii, resnekt ktre nersoane, klskamsi urourie- 

tar. N5 .a le.'xotsri,.k5ui nrinuinele avestei; nrokla- 

mâgii snt xotgrite ini: nivi kiar. konstitsanta. va. NB=- 

tea ss le atingz.: “Preaba auestei komisii.a fost: ng- 

„mai s5 dea sn nroiekt în we kin s'ar. uztea fate kls- 
kamsl nronrietar: ne sn uetik de lok ue va asigăra 

neanzrata 'xrans din toate zilele, ge."1 va. ustea inte- 

resa materialiuemte la anzrarea uatriti ;15ă f5ro uagă- 

ba nronrietarizi ue nosedr astzzi auel netik de. ns- 

mnt: Dar urintr'o fatalitate în lok ss; se: anronie uri 
55: se; îmnade. interesgrile. vsnzstorilor. kg, ale ...ksm: 

nzretorilor,. ajsnsese aucasts negonianie o Izntd .Vr5j-
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mzureasks din kare iniminii konstităyiei înensserz s5- 
ui faks arme snre a kombate kagsa sakrz. 

Salele nalatălsi ande Iskra aueastz komisie erag 
nline de asditori interesani ui la o marte mi la al- 
ta, knd Lokotenenga Domneasks veni între dinmii. 

- D. Eliade mai dete mi avi 0 arobs de eloksinuz kreimti- 
n, Irin kare 158%: Sp se' vaz aucl săflet atzt de ma- 
re, atst de degeneros mi uman. Mimkarea elor. de faut 
fă nu la lakrzmi” mi vszărbui $n 'minăt, o înfrsnire 
între ambele nbrui înaintea si Kiist ge konvolka: 0= 
ratorgl. Dea Domnsl ki: arieasts - înfrBpire s5 fie-e- 
terns. Dsns ameast; sekretarăl de stat! geti în nă- 
mels Lokotenenjei “Domnernti săsnendarea Iskrorilor 
komisii: ina Lă 

LI at 

Dreptăte-Frăţie: m i iți 

> N NBMpLE NONORBLSI ROMBM.. 
ID 

“ Losotenenţa Domnâscă. Ai | 
i) 

 Vaziiid ks komisia “'uentră::învoirea atilolstei 
nronrietziţii, în lok:de a' se: nztrânde: de: sniritălă de 
drentate, de fizuie. ni 'de. -nae, ! seamsn5 k% ese:din 
-misisnea sa “uri seanjele'i din zi în: zi! devină mai 
teninestoase. . ar Tea 

"Vpzind kB, în lok de. a so stabit 0: Sinmeritată 
IG înkredere ve anronie. învoirile, .fic:.:kare:: narte 
Tironăne i. imnosibilal Snre :a a 's0: densrta Mi. mal. 
mslt; aa iat 

“Vazând mai vîrtos, la uci! nămină din nartea 
Gaveroalei,- 4 . lok'de a. înssfla ::0 “înkredere: de ne-. 
n'rtenire neaga. mi snirităl npuii, :— kare e Singă-
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ral kspet al . Gavernălst, — a5 frkst sm , Kreazs set + 
mai mslni k5 'avemtia 'se trag mai mălt la o narte 
do kit la alta urintr'ân, zel diktat 'de simnatii : 

Vzzind ks kă aucasta s'ar komnromite mai malt 
Gsvernsl. taksînds-se de 'nprtenitor, imi k5 nrenssăl 

„membrilor komisiei mi neinkrederea "i ar . 'adăue s5 
ns! înmeleagz snirită] uel adevzrat al nzoilor institănii; 
Lokotenenma Domneasks dekret : a 

: A). A se sssininde nînz la al doilea dekret sean- 
“mele komisiei. ai 
_B). A'mi da fie.kare denztat sererileînskris latre 
Gavern. 

0). Din nrerile tatglor”i ui “din Droess]. verbal 
al Lomisiei, întemeiat 'ne: : o 

: „Besnekt kutre nronrietate; . . 
| „Resuekt lkztre nersoane ; 

- „„Drentate, frspie; ;.. ae 
„Foloase. penerale în nagsba nimalzi 

“mA sakrifika vei mslri nentră ueă nsuin este 
nedrent; .. Se 

SA calrifica vei nspini nentră uei i mln este 
silnik ; 

„Ssteanzl va :fi azoarietar ka sr: fie uels- 
- + “mean, ka sz fie anrstor natriel: 

Gavernsl sp dea.sn nroekt în. kare din tot ks-, 
getăl, mi din .tot. săfletsl îmi va:.nsne toate 'nsterile 

“între a îmnzhka interesele, a asigsra tingile Ii “a re- 
 dsăe. îmvoirea mi nauea între fii aueliami natrii, între 
nimte frami atît de lesne de a se-îmnrkka,: Într'o! na, 
ie atit de mlsdioass ui blindz.: Să 

" Tlaue vor, franilor, nentră k5 'vi s'a anănuat li- 
beriatea. Yo5. Onde elibertate, e. Damnezeă; mi ănde 

8 
r
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e Dsmnezeă, e dragoste mi &nire, — ânde e ironie, Si 

este iadăl,: navuea 'linsemte; umai tirania întărite ini- | 

mile, nsinai ea. amsrauite săfletele, nsmai. ea anrinde 

srele.. Omszl desnerat îmi ese din, minni, omsl ks i- 

nims! bănz, omsl liber e voitor de bine. Ilrcuini, 
frapilor, libertepile: date urin .20 de: artikole wi în- 

tindeni-v5. mîna ka; oameni liberi, ui drenni întră a 
vs ni la 5nsl singăr, kare e, singăra. tprie mi ans- - 

rare a sri, kare. singur asigsreazs nronriectatea. Le. 

pizirile uele nînz aksm da &n ue ilssoriă nentrs uele 

de. fauz, mi; nea totăl nentră: viitor. . ..... 
„Membrii Lokotenengi: Xe. Tell. I. Eliade: N: ă 

Golesks. . - | 
Selir. Starsl Statsiai : IL Boinesks IL. 

No. 460. Adgast 19. ) a 

 Peliditara Lokoenena Domieask5 nentră bsr- | 
banii ue o. komusne ui nentră kz tie uri: akăni 55 
mtzmnine din: vreme rsăl. E 

I[ltim bine k3 aueasts leur, ae se întorotase era 

învitats de vrzjmaumii uatrii uci de .ne delstari. IIltim.. 

bine ks Romsnzl sstean atst de uobil uri generos în miur- 
kzrile sale de la 9 Isnie mi n'5n'B astszi, ar fi fost ks 

nensfiuuv 85 fie neomenos la ageasts. kiemare deî în 

" fesuire. Illtim bine kz nronrietarsl gel. sinver ue ve- 

nea. Sp'uli aere aui nsmai interessl material ue Î-. | 

strimtora în al 21 'artikol din urarta dekretaty de nal 
pia Romsns.. din konstituia ue îmbrspimease k5 a- 
tsta ksldărz, nă a5 fost. nisi deksm vinovani,. Sat 
nămai atei nronrietari .kassa învrsjbirilor uivile kare 
robl ai desfrsnzrilor nrin aistemsl. lor de robie, ved 

9 Monitorul No. 13, aa pr
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“a se. sare, uerkal nrivilGuelor. arin: sare "ui : asigă- 
rase „nronrietatea lor nronrietsyile Statslai.: Auel.'uerk, 

„Zik, atzt. de tare :barikadat din: ikare” emeaă . nringii 
- tari, ministrii: -TIIĂ. 'Divaneie, ve :snclălaă tot, :onoarea 
ui veniterile uzrii, onoarea uri averile vetspenilor” n5: 
mai în :foloszl. lor. mi «al! usilor lor. . Ns, ne avuestia' 
"na "1: kostp nivi deksm auca nzatiuilig. de:nsmînt ks 

| * kare. se vor feziui: framii nostri lokzitori de: sate, îi 
“kosts „feriuirea kiar a avestora, îi kosts nronrietatea de 
“nrivileyizri, ntonrietatea de nostări mi de ranguri ne 
kare le legaă tot dWasna ka monmtenire nzilor lor 
Kzni dintre dznwuii nă “mi aă rgivat în mai mălte rsn= 
dări 'stzrile. momtenite mi le a fzkat iarDuri. în skăr» 

„t5 Vreme. ui.: fsrs 'msnks din : sumele nostră uri.al 
franilor nostri? Fi-va care-o 'mare narte din 'trănuit 
“kare ss fi ksmnsrat ks tokmeals. dreants- tokmai a- 
tt nsmznt: kst 'nosedz asiszi? La aueasta vor: ns=, 
tea rzsnănde. uei ue le at vndat mourii ini uei.ue-s'aă 

" înveuinat ks moimiile lor.:Froteuati, Lainiui, Baia de ara-, 
„25 ui Kornsl not îi o slabi dovadz mi ne noate aupra de 

„a faueasi lista tătălor momiilor xrsnite. IIIi voi roarie-, 
"tari miui, Oameni auiezani - de. dnmii în klase, oameni 

ue ani fost atzta vreme “nesokotigi mi robi ai auelor, 
robi ai desfrzălăi, „voi ue 'v5. asigăragi. nirin: sănta 

“konstitănie, indenendirina,- onoarea, "averea uli - auele 
netiuele de nsm5ut.. ue Wa5 mai: rmas,: voi :  fâueni. 
kassz komănr kă dzumii ?' Voi nriimii ni a f instră= 
mentele ks kare ss 'kotmbats; aueasts m5n5 de trzu-, 

"tori kassa voastrz: ni a fiilor vostri ? Ilentrs ue dar.; 
"v5 'siliui 85 dani. o kremtere . fiilor: vomtri wi ss, le: 

Issani o: avere strenss k& sădori de sznge săbt'. ti 
ranii „vonliri, end n5 voini 35 le asigeraui sn viitor 

x
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Ii averea. se le Issani? TIiriea- -va oare: malt adeasts: 
rztsuire ? va mai iminea mi'.'aksm,: dens; deslegarea 
nroblemii nronrietsgilor de usmst? Ns, frauilor, mo-'.. - 
miile. noastre vor. ksmtiga. ks vor rsmsnea tot d'a- 

sna ale noastre, 'usrtivika din trnsele ks kare înzes- 

“trsm-:ne frsmil nomwmtri : ue ni le .vor. ansra, ni se va 

-nlsti în bani. kă: nregsl ue fak nui D5 vorm ntssbi ni- ă 

mik: de st nsmai Janygările ue ni' le am. suart. - 

| Leea .rsralr votat de kamerz la 1l.Isnie'a-. 

nzl korent, este denarte d'a îmnska ne usrani,': fiind: 

n&mai în folossl nronrietarilor, dene oninisnea gene:: 

rals; mi în: magsba ksltivatorilor. - sit 

'Eatg: e ne skrie sn amik' onorabiă 'de' 'dinkolo!: 

de Milkov într'o: euistolz k5 data de 20: Isnie:.. i 

„Trsesk:la.; wars: wi sânt martoră .! okslară ali 
„postei ve a: nrodas arendaurilor n5oâ lege” răralz;: | | 

„i v5ză veselindese, ba kiar. dand mi banicetari; urii! 
„a5ză de ne. akm: niznzind . modstire nrin i kare ss: 

„sioarka wâ. mui: &smnlit. ssdoarea bietslsi yorană. i: Iri: 

„veskt mi ne auemti din. &rms km nosomorirea; uea 
"mai întsnekats mi tristeaga .uea mai 'adznk5 le ko-: 
„nrinde frănnile lor, sdrobite, de aurosare; ini i-ar! 
mmamisrină: sit mai ră! Msi mai reă!. ete.& 

„- De aueea krezărzmi de datorie a termina aueastz ! 

oners k5 oninisnta.D. Dimitrie Brztians în urivinga -. 
îmnronrietsrii m5ranilor,  oniniăne. nlinz de logika ini * 

de. natriotism,. mi ne kare toi Romsnii ue siuueri aă 7 
airobat'o n mi ne are: snerzm ks toni „nxonrietarii vel! 

la Pui 
- Po EI „*
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natrioni 0 Vor: -adorita;. în interessal. lor. mal nariona- 
Hitsuii romzne::  ; .: NI DE 
i —  Nronsiă întironriotsrirea desziviruita a era 
'niloră ne nogoaucle 'legisite: ue nosedă în virtătea Ie- 
-gii. esistinte ks. o. jsste desuzgsbire . neutră. steuinii 
„de momii, mi k5 k&mirenire ka stsnsnzl de. moruie 
„Sb nă fie obligat a sede mai mslt de doze din “trei 
r5rui a momiei iarzni! lonform legizirii. în vigoare; . 
„iar meranilor, a ksrora nogoane legisite ar kovârnri 
auele doze  nsrni a &nei morii, . reklamînd stsuînzl 
-mouniei, st li se.akorde aselami nsmer de. Togoane.. 
«ne momiile monastirermti, ui ne: dominigrilo Statzlsi. 
„Într” aueeawi vreme. nronziă a -se rek&noasue - koms= 

“. nelor 5n.' drentă, de. nreferinuw», nentră k&mnbrarea 
loksrilor ue ar. voi sr vinz5 vre snsl din membri lor, 

Am., fost: wli-sănt :nent's ageasta solzi uisne a 
„aestisnii rărale, kzui, dsue a mea solotinns, este dreag- 
„05 este avantauioass uentrs noi mai k5 seams stz- 
„Minii de momii, este. namionale, mi mai nresăs de 
„toate -rientră ks, astezi este singsra nosibile. 

„Este. dreante. — Întradevzr, aktelo' Domnilor 
urale Adsnsrilor -merei ue aă emit dsne vremi în a- - 

a caste materie, toate reksuoslk: ueranilor as5nra : I5= 
„.mîntălgi neuesariă esistingeă lor. sn drenat de konronri- 
„etate, de ssafrskt de servitdine, drentsl - în sfârmită, 
„ori kare ? iar fi: denămirea, d'ami Isa W5ransl nstri- 
„ mentsl: ssă. din nmiîntsl avestei meri, drent kare MBr- 
 Binewte,,. milmoreazs ks atsta. dreiital stsnenslsi mo- 
„iei; n6n5 ini disnosinisnea : n&nerii .în' lăkrare a le- 
„gidirii de. dinkoaui de Milkov de: la 1851, nea. mai 
„ IBmin favorabile B5ranzlaă, obligînd ne stsnînii. de -- 

„-.Monii, kare :ns Saă notat învoi kg W5ranil asănra ziri- 

e 

.
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soaselor, a se 'snăne kondinisnilor nriimite în - lokali- 
tznile învevinate,  nrobeazs ls în Romznia, :stânins] 

de momie 'n5 'esle - -singar 'sisnin,:: 'nronrietar - absolzt 

al nzmiîntslzi în toats ngterea Ksvintelăi; ks la nol 

nronriefatea rsmîntălzi nă este nronrietatea' ouiden- 

tale,! si mai: mslt. nronrietatea :de 'drent: slav! Ii ' Qri- 

'entale: ne; kare emzitorsl- o' noate modifika mi regsla 

:dsne 'uerinpele: interesslsi nsblik: Ast-fel' este: nsterea 

iadevsrslzi îukmtă kiar”: aueia : kare ' semna a fi maj 

'onsmi oninisnilor. „mele. îi adsk  omaginele 'lor, reks- 

'nosk' f5r5 voele “ goraniloră zu'drentă oare kaie ase 
-nra usmîntălgi: ue' noseda, -odat ks nronsn topi ale 

ede &n : nămr. mai: mik saă' mai. mare: :de nogoane, 

"'k3''aueasta se. nronăne “ne. fie: ue: mourie nsmai „nentră 

msranii kare oksus; lokări ne avea monmie. ui 
- Aksm nare kw în realitate 'nar mar: romsnea a 

desbate între “noi: 'de:kst-o simnlz uestine de kstinie, 

de. pifre ; adikz a miti kste- nogoane se: kăvine a se. 

“Tssa în 'denlina nronrietate fie kzrzi nsran. LILi. săb, 

auest nănt de -vedere.. o renet; nifra uea mai nemerils, 

“singsra uifrz dreants, esaktz. este aseea: a nogoane- 
lor. legizite, nogoane jsdekate'neuesarie;! neanerate esis- 
tengei usranslăi.': Dar sz revenim la:uestisnea :de drent, 

- de drentate. :Ns voim. ss ginem în seams &rbâriile tre- 
„„Băte-mi :nvoiekte a „le psrei, mi k5 toat; kiaritatea 
:mi&nanimitatea lor 'storăim a zise ks ns se kavine 

“B5ranălsi)-romsn: 0 nalms de nzinint ne nsmintăl Ro- 
-msniei.. Fă. bine iama ss fie;. sm. înkidem auele kzrgi 
-Bkrise de” oameni: de mi oamenii aueia ssnt legsi- 
torii: jerei,:- — mi s5 deskidem kartea : nedislstabile, 

“+ efailibile skisz de 'msna )si: Domneză în : inima :fiz 
-ksrsia:” din: noi, mi akolo 's5 .kstm drental, drenta- - 

| 

4



„tea. O s5 mi se 'obiekteze ks stsninii de momii aă 
dobîndit toni: moimiile lor firs niui o kondir NiRNe; — 
ama e; f5r5 niui o |! kondinizne nose,. esuennionale, 
f5r5 niul 0 kondimisne esnresz; dar kă kondigisnea 
tazite mi generale ks kare le aveasei! inuii vînzu— 
torii mi dsnăitorii moimiilor, mi kare este legea ko- 
m5n5 a nronrietsjiii teritoriale în "Romsnia. O ss ni 
s6 mai .nse înainte k's noi, stsnsnii. de. moulii ,- am 
kamusrat “mouriile ks banii nostri, bani kimtigani kă 

 sădoarea noastre sa5 a nztrinpilor nostri,” ere ka I5- 
ranii dane momii se fi: năs mskar o nara ka :85 
moatv reklama wi-ei. aksm '&n drent,: loa, Ile, a- 

“ele: moulii. — Observagiznea' este nrea adeverats;. nă= 
mal, ss 'uitim - n5uintel în kartea konswjinnei,. i sp: - 
vedemă k5 kst saă ksmnmbrat auele morii uri: kst | 

“ valoreaza, ele aksmă; 'i :Ia nresenta loră valoare, în- 
doitz, întreits, înzeujti, de ucea ue au kostat a lor 
kămusrstoare; se vedem în ue nronornizne a% kon- 

"tribsită, de o narte kanitalsrile, mănka noastr wa. 

nsririuilor nostri, mi de altr narte mănka mbranilor 

"Jokzitori ne auele “moimii: imi snre a:lsmina “ui mai 
bine a noastrs konsaiinn:s5 ne adăsem aminte ks 

“nins în :anii treksni,: mi kiar astz-zi' adesea arenda- 

torii mouiiilor; ksudă se: oblig: a ne da miile lor de - 

galbeni ne fie-kare an, ne întreabz .mai - nsnină dei 

întinderea &nei mosnii.de kt de nămerg! lokzitorilor ci» - 

mi anoi s5 susnem în kăget kărat, fi-vom..oareîn- . 
"tr “adevsră nsnIsstgi Ni, fran, jefuini, noi stzusnil de 
morii, daka se 'va rekănoasue. mrranslzi, abia aksm, 
denlina- nronrietate :a nogoanelor ve noseds kă kon- 

“dipisnea nk da ne da o jsstsi desnzgshire în bani . 
mi da "desmomteni în favoare-ne: ne 'srmanmii sei” ide :
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dreats! de. esistinus ue toats săflarea : romzns, are 
mi nsrărea a avst ue nsmiînisl Romsniei.... :m'-o0- 
nresk aui,. temîndsm» s5 n5 se zis, ks mi - solapi- 

„suea ue :nronziă este solspinea '&nzi stzuîn de momie. - 
-Am' zis .k5. îmuronrietzrirea asranălsi în modal. 

arztat este nă nămai dreants, ai ui avantamioass nose 
mai ks seams uri iată ksm: mentrs ksteva nogoane,, 
kare wi aksm sănt afektate trebzinuiloră . nzranzlsi, 
vom avea în skimb desusgsbirea în bani se vom nrii- 
mi de la msrani; se va întodaue mi la noi Iskral li-* 
ber, kare, nreksm s'a - întimnlat nretătindei 'va întrei 
nrodzaerea mormiilor. noastre mi va îmbsnsteni a lor: 
kzalitate :. momiile vor fi alransate de neuertitsdinea 

ve -nlanz asănrple în okii streinilor, vor deveni nro- 

nrietspile noastre nekondinionate, nediskstabile, abso- 
Iste nrekzm „este nronrietatea. teritoriale în. ouidinte; 
"kă asemenea averi teritoriale, 'asigărate kontra . veri 
krerii eventsalitzni, kreditsl nostră va kremte. ui vom 
gssi kanitalări abondinni kB aueleami înlesniri kg 
kare le - dobîndesk  nrourietarii terizoriali în Egrona 

'ouidentale,. iar nă kă dobinzile ae nlstim aksm : Ii» 
kare sânt mai mslt o nrim5 de asikrare de kst kiria 

"banilor. Avsnd ast-fel în disnosinia noastră mijloauele 
da înmălni mi d'a îmbăustsai instrsmentele de ls-. 

. kră, în sksrt timn vom ajănye a. faue s% ranorte 
nsmîntările noastre geea : de. ranorts. *nsmîntsl : în 
morile sivilisate, sude sn aronrietar . este milionar 
k5 o momie de o întindere ne jsmztate de. avele 
a măltor urourietari romsni ksrora.adesea' le linsesk 
mijloavele kiar. de esistenuz ; ksui, este suizt, kredi- 
tel, kanitalsrile, înstrămentele: de Iskrs not mai malt - 
nentră înavănirea nsi. nrourietar de kzt simula în” 

, z
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tindere a dominiiloră sale. În: fine,. ks aseat kin. se 
:vor. degreva: momiile de îngrozitoarele inoteue, ue le 

anass, le absoarbe. din zi în: zi, ui vom deveni nronrici 

tari în realitate, iar nă nămai k5 nămele; întradevsr, 

în starea lskrsrilor de astszi mormiile noastre sănt a- 

desea, nentră noi 'mai mslt o: sorginte .de rgins de kit 
de înavăgire, nentră k5, kontînd ne ele, fasem îm- 

„ur&mătzri kă kondinisni esorbitante mi anoi ne ne- 
simpite aj&nme- momentsl fatale. ksnd ns ne mai n5- 

tem îmnlini angajamentele, mi ast-fel de odats ner- 
„dem averea mi onoarea noastră. Aiui voiă adzoga k5 

solsnisnea ue nronsn ns este sn me n50ă, 0 :eforms 
kstezztoare,- neesnerimentatz ; avem în .adevsr 5n es- 

semnls în. Ilrssia snde westisnea rgrals a nriimit, mi 

ka 'ael- mai mare. sues, tokmai solspinea 10 se nLo- 
NSne avi.: 

„De sigară, n este sn sing5ră renresintaute ală 

Romsnii kare 's nă tresalte ue bsngile narlamentăls- 

"la singărslă nsme de nagionalitate mi mami teme d'ans 
” faze ofensa: kolemilor mei de m'ami înuerka aksm 

a mai demonstra ks îmnronrievprirea ysraniloră nre- 

'sint5 într'aveiami vreme. mi &n .mare interes nagio- 

nale; kzui sine ns imtie kw: nimik ka uronrietatea: 
usmintălzi va demtenta înti'sn prana demnitatea ner- 
sonale mi isbirea de natrie; ke msransl ka &n5l ue 

se afl într'sn kontakt kontinsă ks nmîntsl, se iden- 
tifikz k& el, se nasionez, se înamoreazs de dinss! mi-l 
ansra kontra invasisnilor „ks: eroismsl- kă kare "mi 
-ansr5: del ue isbemte ne amanta sa. We! avem szre: 
„fessm usranslzi nostră kolmzlegăl: de nsmint. dene 
„kare el sssnins, astszi mai k5 seams, k5nd în p5- 

rile vevine, în Agstria; în Răsia kiar, servii devinli-
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beri mi!  nronrietari? Bi. bine, s5 ardiksm dar: îmnre- 
gisrs=ne zidsrile: Kinei,: s5 seksm okisl nrovedinnei 

“kare a strebztat. mi nsmîntă] Romsniei, ka ss fauem 
ne Romsn 5% kreazs, 5% simus, k5! azeuştz | ars ănde 
Isi i se neags ori e drent, este, maika sa uri ks îi. 

: este dator amorsl mi sinele sză. .: : 
" “Am'advogat ks îmnronrietgrirea _msranilor ne. 

| nogoanele nesesarii esistinnei loră este mai nresza de 
toatz singsra solsnisue â gestisnii rărale astszi n0= 
sibile, — În adevzră, de ns rek&noamtem psransisi 
drentzls de nrourietate ne: uogoenele lemsite kare ss-i 
1oat5 asigăra o esistinus indenendinte „ ui voim ns- ! 
mai modifilkarea îndatoririlor. . 1să lotre noi stzuînii de 
moni, uiinds-l tot în'a poastr5 denendiuns,- aueasta 
ins o ustem faue fsrs a'l% konsăita mat! întiiă mi ne 
el. Kzui ms întrebă, este drent, este îugelentă, este 
bine a ne konatitzi noi înuine singsrii jsdekztori în- 
t”ăn nrovesă intentată tokmai în kontra=ne; roses 
“kare are de akgsator nsblik ne marele: nsteri 'ezro- 
neane, mi al ksrora reksisitoriă. este konvennisnea 
„revissirea legii kare regaleazs ranorisrile- dinlre - nro- 
prietari nomântslsi he kslticatoriă 'sei ks shon . da îm= 
“bsnaloyi soarta satenilor“? Ku aueasta ns voiă sn zik 
ks are s5 mslysmimă toate uererile ne e arîndrenta 
nbranii; dar: n5 trebse, n5 s&ntem oare datori :85 as- 
ksltsm, 'S5 aszim vel: nsnin. ui arstzrile lor, 85 k5- 
"noasaern de nrivesk ka o înbsnsisire modifikarea,' ve 
“nronănem, de sânt mi ei. tot: ka noi. de nasionani nen- 
tr libertatea :kă kare voim szi. gratifikzm saă dens 
nrefers mai bine kiar kondinisnea lor aktsalz ; nen= 
„ră -k5 revisisnea nreskris * de Konvengisne: este 
ureskris + a năme în favoarea loră! arin “rare, mi 

Ss
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adeikari le neags ori ue drent de nronrietate assnra 
asmîntălsi ns not. „merge nins a nretinde ku păranii 
“05 sănt. nisi mskar interesagi în uestisnea ue desba- 
„tera în momental: auesta.. 

: Săntem oameni; mi kzt de drengi, de nerfekui ne am 
| stea krede, am mate $ î în nosigi&nea în kare ne nsnem 
Va deuide noi singsri desnre niimte: interese kare ns snt 
„ale “noastre -mi ne kare mai ks seams le nrivim | 
„ka onsse mronrielor - noastre. “ interese, nă ne temem - 
oare ss reksdem kiar ferz voip-ne -în nzkatsl d'a 
ne nreokăna mai mslt de: interesele noastre, de: noi 

înmine, de: lkztă de aueia a kzrora soarts avem iire- » 
tenpisnea a îmbsn'stzyi ?- Ironsnerea d'a se înksviinma 
-mbranslăi do5s trei nogoane, ns destsle ka ss'i asi- 
“găre esistinua, dar destsle ka ss-lă lineaskz, sz-lă 
mironeask5 ne mormia snde i. sz das aueste nogoane 
„mi s5'lă lase, fer okrotirea uei akords lepea ak- | 
isale, kă tot! în diskreni&nea: stsnînslsi momiti, mi 

: aueasta “ks kondinisnea. d'a ulzti nentră auele nogoa-' 
“me m'ruinite nremsl ks :kare ssntem disnsmi a oferi 

- streinslăi, nogoane kst de. mslte în. mara Rom'snsisi, 
-mi kă: kondigisnea înks ks momtenitorii nbranălsi 
- ss fie desmomtenii nentrs -veuie de dreutăl ue tot 

" Romsnală are în meara aueasta d'a'mi: trage nstrimen- 
“tal Qin nmântsi snde se nasue; aueastz nronsnere este 

î negremit foarte. dreants,:n& se noate mai: âvantagionsz 

- mentră ubrani în ksuetal asturilor ei, dar afars de. din- 
«- ii ine va nstea înneleme, uine va nstea nztrănde. o 
--metatisiks aizt de adinks.?. A ! într'o asemenea uestiz=: 
“ne:: arzstoare trebse ns -nsmai 's5 fim drengi, ui: 
"trebe, sz ne ferim. kiar-de'a Insa, nrintr'a . noastrs 
:nrouedere o 5mbrs mskară” de bsnsials assnra:drenl- 

7
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tuii “noastre; mi aui e- lokazl d'a ne adaue aminte uele 
„metrăkate în divanal ad-hok de dinkolo de: Milko, ini 
„E7 în uel de aiai tot noi am zis usranilor,: atsnui kule- 
gii nomtri, kiemani de. Esrona a'mi -orsta drenfzrile 
mai trebzinpile: „Franilor, znks TISH nd. r&bdare ; îne- 
kagi aksm usssrile voastre în inimile. voastre de Ro- 
“msni, s5 ne arstsm toni 5uiui în okii,Esronei; s5 
skrnsmă mai întîiă ks tonii îmnresn's drentsrile- noa- 
.stre nagionale, montia: vea. mare, Iara, uranvi. În. 
dats iar'îmurezus vom vuerueta  drentarile. mi U5S5= 
rile voastre; mi drentate vi se.va fane! IIgranii. Saă 
înkrezat în noi, ne-a asksltată, a5 tmkată. Ii noi. 
„dsne se mam fskst nimik ka s5 aibr unii ei o.re-: 
nresentahisne , kst de mik în. narlamentsl Romsn. 
frămos ar fi ss n5 voim a ne da mBhară "osteneala 
da nsne ss-i întrebe în kolibele: lor, de ksuosk ei. 
bsnele noastre intenniăni în nrivire-le ? de ssnt ele în- - : 
pelese de dinmii? le .merg la inims? ns, kare kămva - 

"ar avea s5 [ks mi ci vre o bzgare de seams kare 
S5 noats fi uriimit de noi? . Da _ 
"O uestisne _ka_mestisnea rarale i nă se ia ks a-: 
saltă ;. „95.55 “dar bine aminte; mi, fideli. zikntorii 
rOM5ne, s5 mssărsmă de do55 ori, nainte de. a tzia, 

„ka nă ksmva ss ksdem . în gremials mi se - fauem o 
lege ue 'ss adsks aminte memorabilele tratate a doss 

„năteri veuine kare toate stinslaă o naue uernetss ne 
„knd fis-kare dintrinsele konpinea germinele snel în- 
„kărkstări mi.mai mari, snei lsnte mi mai krinuene. 
Ss ne ferim mai ks seams ka streinzl, voind. vre: o- 

- date a ne kăaeri, s5 nă noat5 retzui nara mi. slzbi 
.. msterile” noastre namionale. nronagînd, ks lexea -noas: 
-tr5 în „D5ns, ks el singăr:a fskst mi va faze binele
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" auestei sri, mi k5 noi nzmiîntenii la 1951 mi la 1862 
“am linsit ue msrani de drentsrile kiar. ue-i rekănoskă: - 
serb în vremi mslt mai răuinite, ef atreinii, Fanario= 
uii wi Rymii. În toate kasările, ss n kredem ks le- 
gea, ori 'kare ar fi, odată votat, ar deveni nentră e- 
ternitate legea merci. [lrekăm nvi desfauem akzm ueea 
ue aă fskst nredesesorii nostri, tut ast-fel lenisitorii : 
de msue vor desfaue ouera noastr5 de astszi, mi. în 
kondigisui moate mai năgin favorabile, Singara ga- 
raunit de dzinzirea snei .legl, fie “kiar emitz din să- 

fragisi | sniversale, „este drentatea mi îunelenuis- 
nea. ei. - 

Ka ss ressm - zisele mele, 1-iă, nronriă 4 se 
deklara psransl nronrietară absolot ne nogoanele le- 

„Vizite ge nosede în virtătea lenii esistinis lă o jest . 
desnsgsbire în. bani nentră stznînii de - momit, 1ni a 
se nzmi îndats &n 'komitat ks înssruinarea Wa kzota 

pifra desnsgsbirii mi modslă de a. se: nlzti ue] mai - 
lesniuios. [lronsis- într'agelami timn a se faue aueastz: 

. imuronrietsrire ks ksmn'snire ka stninsl de momie . 
s5 n fin. obligat a aede mai oslt de dos din trei 
rs ni a: momiei. iarsmi konform legisirii. în. vigoare; 
a se akorda ysranilor, a ksrora nogoane legisite ar 
kovirali asele dos nzrpi a sei momii, mi d'o va 
reklama st5hînsl momiei, auelami n&msr de nogoane 
ne moimiele monastiremti ui ne domenisrile Statalzi; 

mi'a se'reksnioamte komsnelor &n drent de nrefe- 

rinns nentră kămnsrarea loksrilor ue ară voi s5 vinrs 
vre &usl din membri lor. | | 

2-le. De voim a modifila kondigisnea legal de - 

astszi a .atranslăi fsrs a i se înkăviinna uroarietatea 

nsmîntslzi nevuesaris esistiumei sale, nronsiă a. nz se 

“ .
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Isa niui:0 otsrire mins 'kznd' mai întiiă meranii :n5 
voră fi konssltani 'mi nz-ui -voră rosti . oniniănea ! lor : 

" asăara modifikzrilor ue'li se oferr ka o îmbsnztsgire. 
„3-le. Nenrimiindăse niui ameasty a doza nrons- 

nere, nronsiă a n5 se atinge întră nimik legizirea, ak- 
taale; si a ne moriui a întinde dinkolo ui diukoaui 
de - Milkov, nentrs snifikarea legilor, . disnosinisnile 
vele mai favorabile msranălsi kztre nroarietarii de mo- 

„mii, kă atsta mai virtos kz Iskra! silait n'a: "fost de 
kst ăn “nrivileyiă a! înuetatei boizrii urek&m' se vede 
din lenisirea de dinkolo de Milkov snde rezamisl, 
mormneansi, adikz 'stsninzl de momie .neboerit, are 
drentsl a reklama nămai o dare în bani, iar: ns Iskră, 
de la. loksitorii momiei. . i 

Kontra ori kzrii. înkizieri a Narlamentelăt de n na- 
tăr5 a jikni kutstri de nănin drentsrile ue are - as-. 
tpzi usranăi, — nreksm' ami fi nrotestat mi mami 
fi abniust de la vot în sînăl narlamentălăi, — nro- 
testez avi: mai dinainte în. nsmele drentslsi mi al dreu-' 
Wii, în nămele sri. !) i 

„D. BRĂTIANU... . 

* - + 
! . 
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„NOTA. 

. Sare desvoltarea “ellor. zise , de D. Ionesks în TIrivinrţa 
ascasta koniem &n nasagiă dint'o enistols a Domniei salle, 
skriss din Semlin, mi ks data de 25 fovrăariă 1849; ideile 
din auea enistols, fiind destinate a vedea lsmina într'o onerz, 
ne lare D. Ionesks kăweta a nsblika ssb' titlu Românslă 
mowncană în wara sa, kredem a le nstea usblika mi noi azi; 
ka notiys, la finităl auestor desbateri. la kare se ranorteazs a- 
uelle: ideile emise în mennionata enistolz. — : 

- uÎoks mat înainte de Regslament, Kostandin Golesks, 
„în halotoria sa, înscamns ks Isksitorii din Sngaria | Iskrz 
„me-ană 104 zile, uei din Ardeală 198 zille ne ans; mi kg - 
ptoate axestea sînt mai ferisipi de lzt.ai nostrii, kari lskrz 
„n5mai 12 zille. Kare noate f nrivina de a fi în mai bang 
„stare aci Kari mănvueskă altora neste 200 zile ne anăt 
pde Est acia ue lskrs mămai 12 zille ? La, azeastz între- 
„bare tot Golesks resnăndea la 1824, 182 25,- mi 18 6, ks 
"zransl de km se 'namte „Ni nas moare n este: liizsit de a: 
„aszi ado bani, ks felărimi de „mijloase nelu, în aszire 
„nămai drente, 

» Vine Regslamentsl, kare kă skonă de a karma aveste 
„felsrite mijloaae, le redaue la elle mai simnle; însz ks 

-mmălt mai efikaze de a soraui ne uarani: înkzt veaksl nostră 
“nlui în lisrona, knd toui kasts de a stirai szrzuia, la noi se - 
„usse în |skraro întroduaerea ei. Aneasta o voit dovedi în- 
ptr'o, skriere ad-hoc. ' 

„Dsne msrterisirea denstailor nrourietari, ks Regs- 
„lamentsls a; fost o kirie, a ărmat b tg boe- 
ilor, Ieranii sz resnsnz kiri- | m 
mnogonă de usmint, wyzranr' 
pnentră 9 negoane imi 17
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. “mr. 4" ls. i 
„10 narale ; îns toats lâina îfost de.a za în lok; de bani 
„m5nkz; nrin &rmare, tot ue aă Isat boeri mai:mslt este) 
„azeia ue at trebsit sz ia, ar trebăi ss dea înanoi. 

„Boerii lisnd mai mslt, a5 renit rodsl msnuii ura 
„nălăi; arin lsarea de msnks în lok de bani, boerii aă ss=" 

“„roiit na mărani: ksui, ne knd wrranăl era bztst ka s5 
„mănvueasks boerslgi, ogorsl mzranslsi rzmznea nemsnait. 

„Ama mbranii ne ksnd nrzmaă uonsmoii (norsmbă) 
„boeremti, nensmoii lor rsmsneaă în bsrăeni ș mi kznd ske- | 
„uaă de la nrawilz, intrat în seserz mi anoi la koas5; mi 
„Este odatr toate trebsea fzkste de odatz, înkzt -bsrbatăl 
„la koasz, femeea la seaere, wi bziatsl la nramilz, eraă dsmi 
„de zansii. De aiui a zrmat ks ogoarele boerilor tot desna 
„se fsueaă, ne kznd mzranii rmsneaă în linsz mi în foa- 
„mete, de kare trebsind s5 skanc,: mermeaă de ksmnzraă 
„usinea de la boeri, mi se îndatorat; iarz datoria o sa boe- 
„Y5l iarsmi. în msnks. i - 

„Eats km Regslamentsl "ia szrsuit. Ama dar boerii 
„8% ranit msnka mrranslsi mi trebse ssi o dea înanoi.. 
„Ilsrană era dator ss dea 107 lei, nar. 10 nentrz 9 nogoane 
„mi 19 wmrzjini; kzt a5 dat mai mşlt, este drent alise îna- 
„„noia; ks aă mănvit usmzntasl; mi vine seamzna sn fir, îa 
nd 4, 6, 8, 10, fire; adikz, snoremte semsnztsra Dsmnezeă 
„Ii mănka omalsi. o . pa 

„„Îns5, ss ziuem de nildz, k5 din sna-a5 emit 3; vrea 
„5% Zikz kz, în lok de trei. galbeni, boersl Issnd minka, a 
„lat 9 galbenis ne,ană; “skzzznd tii galbeni se sc ksvenea, 
„55 ia;.remzhă,6" galbeni lsani mai mel. ue.an, kare della 
"343, 009vde farbillii de nildz, tprea atinga, de, 24230,000. 

“galbeni lsagi mâ! mslt ne ană della, părani. Aueasts ne- . 
„drentate mine de 17 ani; 'nrin zrmare de 1f.0ri at rsnit. 
„boerii kste 2,250,000 galbeni adekă 38,230,000 galbeni 
»neste ueea.ue eraă datoria Isa. Ki auemti bani s'ar ustea 
„îmnronrieteri p5ranii nrin reskămnzrare,  ect“ Se 

Ks toate auestea, pprânii ui azi, ka la 1848 zitsnda-, 
„ ueste abssări monstrăoase,' mi ren&nniind la asemenea des-. 
nzgsbiri legitime, sănt disnsmi a resksmnzra ks bani. ne= 
tiksl de ntmiînt. trebsinuos nentră xrana famillici wa vitelor: 
salle. Aucasta e mi drent, :ui napional, wi smană uri suersm: 
ks o Kamerz _nauinnalr, nstrinsz de sakra ei missisne va 
renara mm" aioritatea lramerei de azi:a frkst. 

aia „"“otatz la 11 Isnie trekat. —-- 
Î- 
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