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Interesslă Esroaei. sere imnerios “ka Romsnii sr 
fe, Snă 5% ns fie. ; 

"* Roraiuisl N, 49, 1862). 

Ilrea msltă timnă astoritatea a fost în " Romuia a- 
ganagisl klasel (arepinze), aristokratiue, so, 

Ry Ziare feaniez Ilatria. 
 Cezi Romsznsl 58, „della 22 Kobr). 
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ii “guide! mergem kg jegea'! 'elekorals; “Tokes 3 sro! 

“int în. “favoare ca 5năi. mile “ngnsrt “de* inrişilişioili, ji i în: 

nagsba isteror” Romenilort, iii lei pr i dt 

“Vel! sin n nartidele'* ma” se: “not sl "intra, dă si 

vele: :odat», autaste: “pitikz” 'stâre, ni S5! "uiti ls to) 

piă e, “kallea” 'Mapionals? i asta sol pi ani 

“Eat întrebsrile, "we aie fală “toni ui” la? Kari' ne 

_ nronsuem a! resnande” în aueosta: ir zu 0 est 

În. țoate serale: sănii nărtide, Bia es! în tot: 107 

i sant oameni; uii 'oamenii difters î în” 'oninisnk; "iar oni- - 

nishile, trebue ski xosnektăte” knd sănt sinuere ini: logiie: . 

“Adtuorile! renresinie” "oninizhile nartidelor; în fie! 

ue; “Marlamenti alim [i 'dreauit, 9: "stiu g5, 5. viiouir :, 

liberali, rotrograzi “ui io detanl.! dată le Mn fit 

1 În “genere, maioriteile ssnt' osklssive wui ami 

oare; iar bsnsl „Simi e, nui tot: do! snă. în aartea mi=: 

- noritepile a' zis: "denatat. frânitesă ssb' Lădovik- Filia. | 

„„Wentral: doside de. 'viktorie;, kznd" “inaioriteil” sănit! ne- 

sigire:! gg: tonală “anestea, A Moderuil, oâmieni”, : fnikouili! 

mi în, d5oi' mori, oa 2 zic 'Romnsl,i'ssht: adesea mai. 

: mebikslomi de kt, relrograzii, mâl alesi în: Starea: de transi- 

iso. “Ami felt ivi sta esnoriini a âvestori am Bbit nolitiui!!: 

În“ reslitate: lainoi esistr: nămai d50:b uartide, dos! 

tabere distinkte: - retrograzi ni liberali; do nare, tre 

lest) 5. “mrivilegisl dit ks monioridlel,: “renresintat în ka- 

mers; uri Dre a Los ui“ în îiress viriu: tănirea; de 

alla viitori, ks ideile 'de libertate; uri de! „manionali- 
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-va,:nătea; nsmi, renresintapisne, napionalis.. Ri 
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tate, renresintat în nress nrii Romrnl, uri în lka- 
-merz nrin Stînga. - [lretinsa nartids moderat, dsne. 

„trekatal uii asnirayisnele ei, înlilinv snre Dreanta; ueca 
Ga voteaz» mai tot desna ks Dreanta; “uk 953) tău dr k DNA 

„„vingere, “wi din ,antinatie; kvtre. kstare membră “din 
„ Siaiga, saă- ks sont d'a. ajsnge la gsvernă,, pinta tă- 

+ dOr ambigiotuilor. Deui, dso'z nârtide: relrograzii d'onarte, 
“ui toat najisnea de ueelaltz. Relrograzii esisis nrin 

- grapia Anexăli, 41|.din Ionvenuisne, „nrin karo.-uii do- 
- MIND silsapiănea; în forms. " Ilarlamentsl nostră de as= 
tszi;.noale; fi „legală, „dar; ,niui, de km n5 50. noate. n5mi 
renresitanyisne naiionâl'v, . „Kai „a „zis “e” drent k5-. i 
vînt în kamera fostei Mentenii Onor.. D. Aleksândră 
K., Golesls: neulrg kăvîntal. ls, Di5; rexiresint, toăle în 
terosele. ;Sonictuuii;, ui, ntmak, niegnrictate, : uri, „maţ,, al, 

les nronrietutea mare; îs ka toate, interesele ; Soviali” 5% 
fie, renresintate, în „Kamers, mi maioritatea aktăals de= 

vine 0 mik minoritate, , Namai . alănui „Marlam6rita] se: 
i +. si ii rt “i 

ji Ama; dar Sisnga, găverne în „realitate: zu! îrin= 
vinii.. ci, riroklamapi. la „48, ;ssuinsui în “fajia lrnir î în 
kgrsă „de.zeuc ani, do; esiliă, sanwionapi, în: inc în” Kon: 
„venjisno de “Arionagsl esronoană, anielle mrinitinii ssnt, 
Daza "uaktalsi nostrg konstitetivă; auelle: “urinuidii dă tri 
smfat la 7—9, Out..1857, la,,5, ai: 24 Tan, 1839, ui 

- la: 24. Iansaris 1862. | ua | 
uiti Daka, “ministeral mtitottaal “Urna dukăi: „imai- 

- Gritatea” „regălâmentars „fane legea, atieasla nă, însem:: 
neaze. 5, i Nauisnea,; uli : „Domnitorsl sent. Ig, minister, 

wi, să “Dreanta merits, sp. fie” azi la nstere,” i 
| Ar, fi, natst. fi “alt- fel, ziue, “hăuslă Simuă, al aici - 

norg]zi;, mir am fi. skunat de: msltet. | “Am fii: avi, “el mezi, 
Min. o Kis o. de, Rassauiisn e, mi bena, de. „Epica 
aktsal; mal. i îi cea nai: i a 

; Binele,, i enoșdairă., Sia: în TBS], aeilă mal. milă! 
“at 3, mertarisini | ke am. (Eekst ii ok “grenioh, 

ari. “stopa, le= -ă i mi „înregistrată. Domnitorgiă, 
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Uesiioaiute aStuză: 'intonpienilei! uri: altele: libâraliloruri 

retrograzilor;- interessl S2ă este)! a: fa îoriorslii îir „Ii 

n i Desioyij. nonoralsi::! "Vox! populi, voxiDăi.! i 

2 În "idevrir, “nsterea” “6!'ai MOriorălsi,) iii viitoral” 6. 

al Îrogressi. Drental' divină a uedat Joksl Dreatslsi 

naiiorială. -liobe i6vidcitt de: ori" flrogresălăi, ui 

dei: 'iuflsina' ouinisnei nsblii6; esto 'altsl, Tlarlăpentlă 

nostrs della':8 Fevrgarie,;, aiisl 'korânt mroklimarea' 2 Bă 

nirii: i defiuilive, sbti Aleksanăre! Ioan I$tdc:” ktrei kiar - 

„ascia''kari. Iskra: nîup! eri! ne! “falit “HOnbra” Biiiti lati 

a“dorito' nonorăl,: ni. kontra” 'Allesslzi de'ila' 24: Lasati. 

-i" "Su 'udrietim': alim aktelei ifiekrbiu! nartide,: “a si 

. vedem! dâka îesiieni lor e -nossibils, boz iti Di e 

ti - Moderapii! în: “nressb-! haă na6ră sI d dă Cf. î arogresisti;: _ 

ku: asnirw-li monslaritate;: ls: toate” 'ni6stea, ci: "voteaza! 

mar--tot idesna“ks': Dreantaş: uiid vină: lar! matâreii ci sint: 

violinui,: ka! reirograzi!;: “neavand! să - = astă de reazimă 

în: nonoră,; “uri avihd a: lentă, ka: ani! "retrograziți ontra' 

Ilresseă 1kiire':Kombato' ilegalituiilo i rarbitrarsl lor, 

„nrobz,âktele îhinistei lor “on” Gika, “i Keajisleskă” iini “Te 

nsreang,-! aa Ei. ot A bt Pilvui MA ih i 

Liberal măitero ssnt': bena drcăjie” mi! : konstiz! 

tsionali; : lil. 25! “sentimental: isterii lor: as ionuutiinga” 

drentslsi ue sssyină; lui ssnt în fine tari; iii: "sant tarii 

fiind! kr! Nabisnea':e ! ls dzriiuii, tale dzriă “drentară ui 

libertsjil: ci lo anbrz kă enefgiă” “îi: 'siniicritate; ii ka. 

mihistrii, ui ali “nsblivimli; ini dea timândătări “ai 'mono-b 

rasi. riMinisterel:Britiană îmi. Stefiiii Goleslkt;i Ministersl“ 

Hans ii Kogslniveans; darie: irorea: incă; iaă bine mâ-? 

ritati della natrie, ika ministere! e-riăpionații iii? Konstits= 

pionul, it ÎI) a) i mermaid teza me Dat eu 

= În Havessr: însv”! "ui: vîn! killer: 'ssinrviolenir) zik? 

| retrograzii.I: fall aiba pomana pain 

bui'Se doale;! dar do: io "oâre 'ssnt-violenui?: Find: Ti ? 

a a lănta kă' Ilerfidia” ti: kg Abbitrărăl2'Klotirka, Al anbre 

ks! îsrie “nsiuiorii:raineniiițuaţii 'de s'Eret6, oIRiistela int 

arivrt -kă îsrie koill), “amchinpat: zd6! sabiei ii Eroă. : 

 



- merea D. Laskar Iatargis în kamera fostei Moldavei „ SăSpinăt». în; fosta kamers -a inoastrb- de |D, Barb Ka= 

largi, lasz 

—6—.- 

Romenia, e. mama. jliberalilor,; ui fii; sei „Dent, „Sisuină 
Is: ardoare, „ro; niskvtorii.,lor,- iai iți ini cin Venim la, Regglamentari, .;Viole 

    

ngi ; în .;nresszy 
stagionari ui, desnoai „în knmerz,.sănt arbitrar; la. gs- 
Vernă. ct iul Pate 2 ut zu [i iat iii i ta 
ii Alrobz, naginele, insăltstoare mi nrovok'toare.,alle.. 
organelor; lor, Snirea mi;Viitorsl, din sansl, în. 
vetaț.,, Iaginele Mon it urs 1 i»-ăude. găvernslă, Ka, 

» a:50;insălta „ku: skonă kanii nurtidoi 'libe=, ale, (vezi suedia della „15; Feyrsarie, -ansl.-lorent).. 
Ilroesele.. verbală alle: lkamerilor,; snde 'aflm,; esklsde- 
rea arbilrare:a; mandatarilor,; ue ns 'îmâzrtzmeskă idoi- le drentei; refesal sistematikă al! votzriă bsgctelor,. k 
skonă da forpaino kan 5lslatalzi:smzluie 
la; nzte re, .zido lamea; nisi, 0 „lege, kare Sb assigsre! restabilirea ;. kreditălsi, 1. înterirea-. naionals, . înflorirea. - lkomeryislzi, ;:nrosaerita lea p, gene rals, + Fannionari,: ka; 
Me), nămiui de: ministergl Beiezade D.,, Gika, -mi, liste elektorale, ka „elle. din ans], aseast:. însănii. fenuiondrir! Ministerslsi .Ienzriang, 'ue a inflzinuat direkt listele elek-, 

  

“torale: din ansl trekăt, nentră kare Ministersl . lenzreans, 
îs itrimis ;;înaintea,, leruii: ide ),. kassauizne, : ne kend : Mi- nisteral.[). Gika, -nentrg auelleaiui. ilegali oul, Îş: săspi-1 - ngi;;de;.Dreanta., ; 4; miei aa ae luna ii “Retrogazii;ană sănt mgmal, violenui. mi arbitrar, sănt: ridikeli „ui 'absărzi;j. nrob+, + votal „de «, neinkredere.! dată Ministerglsi Siefan Golesks; votă.. kare:dovedi, odatx, mal mzlt; „40, noate) amtenta, larra della; nimte. arivele. gioni Îvre. rămine mi. fer temore;i,..:; atei în ae ..,Retrograzil: ssnt- kiar. rovolsyionari:..nrob'zs,iurons=;, 

su 

targis; nronsnerea invendiarz a IIrinyalsi streină,.. ls. „Skonă;d'a; ne. întoarue, la senaratismal Arekatălai; “mtiind 
kz  ayeaslz .keslisne; era,-a; fi. resninsz țde'; maioritatea i Arionagalzi o disnsne de soarta, Romzniei,.. Ilrobz, li= stele “elektorale .din; ans] „auesta, kari.aă indignat. toal. 
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lara;. arobs, kestisnea pvranilor arestaul, a Vaksremti, : 

s5b ' nretestăl, ridikolă uii “abserds, ki voiai a' resterna, 

ordinea” ini: ne, ' Aleksandră loân 1, ine? “Vroniti, „EI 

Kari, as! “interest îi “suspine. “ne Dohinilort, yo s'a “nronsn 

pat ne: “for ui “offiuial i în favoarea jtalLivalokilor. Adevz- 

ral ele Reirogrăzii voină ks aueăstă a a. inkriuiina ne kanil, 

nârtidei, “iiporale, sie” ai “negri “în. 'okii “Naiiiei sup “oi 

Doimnitorslăi, a. “imnossibili” ui, tieristbalori; "* udoypral 

esioiily Vr5rb lg: dieasta a "uirenaka iirvîmal Kahine=, 

alt 'akteală, Namai. 'Telrograzii 'eruă “kanabili d oseuie- 

„rieă jok, nerikslos% uri. Jibertshii uri: "nanionaliteii i noas- 

tre; uri daka. nonorsl, în „ărma “atelor arbitraritzut 48 

aăzim 6“ safire! della zaniiii ui: „aroiidanii, pu sa re, 

„voltat' 1ntr'adevsr * “(kontra "deshojiilor, sii "'sekslari,, nă 

kontra “Domniloislst) - lasa! “esto banal! simps “ali non0- 

„rosi, „kare înuellege, ls instinktal” să, veea 40 îngelegem; 

not:ike ustiinua; kassa' este“blindeea ui rabdarea aro-: 

„verbiale alle svteanalsi romrniă, se le a "moitenii; "della 

motirii “Sri,” “martiri ai răul" a n, „libertănil, mi le a 

“săgt ka. lantelei din” “Finlaiă' ide! Viana, 'a Evangeliel, a! 

 Kbria "niorale! sale! 'ells: 0 'înjitlege; “find: II: 0" age fn 

„limba istingilor: "Sri: mi find” să ea 'ritirende) în: inimă 

karitabilz a nonorălsi ; rom'bnă. Dar. inimisiă, "ordinei: urat 

libertegii st Dă se joaie” ks "fokal,! st nă înisriite: “Les, 

Ienysit; ! înueloiisisneă. mi rebdareă ' aă: otârele Tor e 

“Avi ne nermitem a” întroba găvernsl: este; “adevrat. 

tot iei 's0. 'zive! în; urivinjța  arbitrarălai ka: “kare! 5 az! 

E resitazr ueraiii la Vokbreiuti?: Este, oare. "adevarat ză 

wirahii, „k5 groiiiada se iaă dane' drămsri wi delle Okkăna, 

uiznele lor; uni "suit! nialtratăuf 'Je'Zanuii, . i rimiti 

ură la” Bsksreliiti dame nîri: “podrente. alle e endtinilor?! 

Este adevbratkz: zolă "gratiimdiui în 'beuisri, “resairzină! 

sn eră strikată, mi "menriniesijţi ko 'seutiinznele? Se mai” 
ves 

3 

zii ke bhii din: ei 'ar fi wi! “mărit, în. „58, "SOF bar: 
iei ai 

IE BR tn Mine IA bare maltrateri, 1) 
ii tt a POPME „fa 

pi „i mi | rit A. Sia ibn bu 

   

  

1 came tea cart ... 

Va 
Li 

1) Vedi Nota A la Gsit



   
„ln: , A ar 

e popa | 
| “piubu “ idăseduii: alte ia PRI „Iri la 24. irchat, arestanpii” dela oYzkereuuti și aă “fosi rus! tralayi,, A D;. loan. Brotiang. a „avt, „drenitate; În. „medi ina. 21 febrăariţa înteraella n ministerglțn ast kestie; ji Alei e ai iti „Romina No 53, hănBtăt vodca res 

dia: LE IEI ngnsg1D, Katargis,! kare, ; rezimat ne, „maioritatea' Hlarlameii- | tl5r,, (a. „Koigia Forge, e maj, „oisl) a cVorbit. a: tonă - - uri Afrogane, se Farakterisz” i 16 hoc regslameniari. Felisiivm E, tot „Măblikal e, D...lon „Braiianș,, „lare a, dat, în fine Satisfayere. „ Phiniăniă, ash live „în, „estia” az Lb eri idea me fi pi fr erui ie a zu] 
pa. KB „loate. „ptestea, „este. 0 „Kestiina 0; ireritrai kare, Stingăse aloare a 'hiternelle. “găvernăl: a beişade'” ID. Gikâs, „kare. a, ontit „kollesiăl allesitoriloi din. ; Ranilani! „ase adsna. ua se” konsaira | ls miaridatariă | Szi, “lsoiiform. tonvenuienir, + ini. Nentrg,. lare, „ag. Notes! at, la „timaă, "organele; „“nartidei. liberale,” ie Taur în natia ” +: Detalii! kanitalei „Sănţ; dători. a” sinteracila. Grter năl În oauieasis: „kestisne, „fiind;-o. kesliona ASravr;, „ka. 

ui îllegăituile,. omise do: ; fengionari; „lt „beizade; Dr Gil, kg Olâsisnea. „dreszrii, listelor; seleklorale.-, lui inu Sp Venili ) „la, „ŞBDiclăl.. nOStrg. TG aie nul 
In lare: e, kassa. „violShuer pu "arbitrarols Dia mi 
în [lressz,; 1 uri d în arloment, Wii, la, (Gsvernă2, iIfassa,07 
lz, «Dreanta e slapi, Ia, „Dreant in e sinuer; e Slab, f- 
ind lex 2 Nagișriea e o ir, îi n5 e sinyeri, fiind, kr, asnirz, 

„la. restabilirea” trekatalsi, “Ea are a. ănta uri, kg” s Stanga, ui lg, nonoral iu Ig nzoa! Stare; 'do' I5krări:. „kă, iStinga, fiind, „kă Stthga kombate, “arbitrars] sei ij. demaskainia-: 
nsrilo- „el; „5, „MOnOLăly ka ellă s S» „manifeste konira e el 
într” 5, mod Soleninel, „de, „Ezle or Okkasisnca i se ire-, sina: „Nrobr miaivifestare; en; della 14 Isnig 1861; ; Ls Kon=, Venpisniea în fine, har. Brin. art, 46 i, Sa: „reitit „mono-, nols! ui arivilegiile, Ia stelle auz „Ei bine! noate fi fssisn, | sinadriz' mi darabilz, în tre liberal. ui retrograzi? Ns; fiind lb Ing] _kă_oaca. 

tisă zi a aie is? i 
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ună! se “inot: sînt. « Nos fiinid ks: morpil, lar vii- nă not, 
naktisa: : Asemenea Issisne, e: nă' uămai imnossibil este!, 

* absărdz iar. sos tiran Ce tag ne st 
ÎI i- Liberalii as renetat /neksrmat: arin , organele. lor, 
ui ldsne'1î:; desembrie,! trekst,onorabilăl! Domn: Grigorie, | 
Argironsls. lc:a' fst. sn annelă: Ssinueră mi uldurosă al: 
krgia sensă esto'auesta:!-i:je Tibi ri 

-»Vreni + făsisneşi snire?: Nm me . kalloa' (mapionala. ” 
sei.noate -fave:: :ille altarsli Ilatriei, :aui nămai 'se not: 
în foi - Martidele de băns + lredinyz.n!.Votoze .Dre anla. 
râlurma': elelktoralm,, + lare "e: foarie.! nedre anis: fiind. ko... 
sakrifilk':snă nonslă:intregă: angtimilk nsm'bră, de: lavei, 
Velezo:: Dreaata--îmbsuztyire ea..renl'.a soartei. pvrani-. 
lori: konform; sniritălsi: uni literei: art... 46 din :Konyen- 
uisne-: Voteze. Dreanta: emariuinarea monastirilor” zise. 
înlinate uri - bronkoveneiti.f Voteze înfine Dreanla toate. 
auelld i legi. de; kare para simte satstastrebăinpye;uui [8 
sisnea e de sine fukălz; înfreyirea e -konsolidat, nrih; 

“kiar:aiiesle; :votri: nagionali;;: “erste: de Ionvenygisno wi 
de: Sniritsl : Selglalai. imitarea Data 

- sti Kam ca::resnsnsă : Dreanta; la! aueste. -annolsri?. Is! 
| vorbeiilat mi! 'seui; lot neniră; [lar mimi nontrs.:Noi, i 
a-izis .D.: Katargiă; vorbe; seui,! fiind']%, tot; D; i Satargis| 
a;zis, „kă. okkâsisnea': nroklomurii snirii: definitivei i 

„Snirea Romwniei s'a [skzt; ueea:;ueNayia' a. iai 
nit;: nimeni: ns val mai. kăteza :su. desșneash; og 
"tri Kă toate avestea,:. ministersl: bgereskă, î în ărma'vir= 
kslziii trimisă, la: Administragi: mi. la tribănalsri ue ..la 
finital li Tunsariă; ka în viitoră !36- se; 'adonte în. frgn, 
lea xurtiilor; ofisiale. formsla de: Rom a' ni; no 'la-în-i- 
“enătăl: Îst: febrsariă; - ;tot''auestă: ministeră dv.0o alts dir. 
kălars, nrin kare ordons st se kouserve tot titlsl»se-. - 
naratistă. do' Il rin yinatele- 5 uite. + Eata ;sinuerita- 
tea; boorilor! ii Eat: nrogresăl: kabinetslsă: bocreskă!- sr 

- si EX «binel::ue e; de; fukăt?ise întreabu. limea . «îugri=: 
jale. uRefor; ma, legii , olekte ralely Bata 10..€. 
ri ins rol înhaă iuni emana ine ler iz e e 

E



de. [alai Afară de: snă :înikă! nanăor de. 'ex-nrivilegianl; 
kari aă'interesă.a pihelskral în:stâtu; 'q-u 0; nentră a. 
domina. sităauisnea,: m'a komnromite. noa Stara, de ls- 

- krări, “topi » Romii ssnt':nenirs 'reforma: IA neksslsi II . 
din Konvenyisn. Însswi streinii reksnoslkă:vijțiosilatea le=; - 
gii elektorale, mi newessitaiea. imnerioast a modifikvrii că, 

reÎn ,,interessl konsolid'brii Statălăi. romrnă..; rii ei iii 
“:Ziarăl franiest Ilatria: (La: Patrit) iziue: - 

îi: Reforma elektoralsi! na: kăre - rings [sza a: do- 
„Fito: "k5 atita ardoarei:'rembne -sziss3 kemerilor 'întrs=t 
„nite'; uri nă 'kredem' kzaueastz:: reform'Bova'ngtea: ssf-. 
„feri 'din"' înkredereâ:-:nsss de. năterile :iguvanyi în! -A- 
„dănprile- Suites “Avestea: vor 'rekărioamtoi: necesitatea” 
„da favorisa' Ilrogresăl: 'visiiel:-nraktiuc'iîn: Irininate ;. 
„uri: dta: 'stremaăta, “nsyini keuto, »năpin;” în folossl nodors=: 

„pla astofitatoasoi â fostunroatmslt timrig 
„unanagisl: (nronrietateă) Klaset. Cnretins+). a= 
ristokrative:: i ia i db unatuţa 
„în: Se'.înualv” ziarsl. Matia isinâ: suezanule. Roms-=: 
nilor în vekii mi ncimuskagir lor desnoyi;: sarijiriitorit 
Regslamontalsi, uii kondsktorii invasisnelor streine! Ma- 
ioritatea :. arlamentslsY: s'a: nronsnmat:. kate gorik. lontra; 
lergirii uenssls elelktoiali:: Eats. Ye.ziuca: îlritgl Gri=; 
gorie Mixail Stirzea, îni nămele maioritâgii,! în urodinya: 
della: 1; 'Febrăaris: street: 2 util, 

| „De mi' o:lege'! cleltorălui Is: lat Koarindeti măi: 
: „„malte” “elemente . Srităli: alle :: perrei..'ks “atrta 6: maj. 
„mare! astoritatoa' moralvi a koriălsi kare s "alege: 'dsnei 
„densa, dartmiodifikenă - legea elektorals::; în ! : vigoarej! 
“libertepile: nsblive'* s'ar: 'sisrima: “(sik)ş mi! 
“kreză: kr ns este::nimeni: kare se soart -0Paai 
somenei reformpe în it ii aan 
Azi: Romzni ? Ei. vide!! reshmndeui! V6I bosrilor. 

Dă se înwols!: Resnsndegi 2: ko uinui: milioane” de: Ro-! 
m'zni,! afarz :do! kuteva ssto!do- desnoyi,- kari: at inte- 

'rest'a pine: nonorăl “ini 'starea. de": servitsdine; toui dozj 
reshă mi reklams reforma legii elektorale:. lzuj 

  

   
iz
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aneastz 'reform» 'este:viaiza,. e. libertatea, e rironvinirea; 
o: shitatea + komalete a: tot::neamslsii:romsnă. in îsi: msi 1 a . 

4 “„Romrnia: este „ră îmnedikatv'arin lega ! elekto=:! 
ala? ziye :snalt'iziar .ffaniesă: (Opinioa nationale). 
„kare:ilege n'aă: foksto Romvhil,:ni.e dati; ilor: de stre-, 
„ini ; :ea!ns:koresnsnde;de:.l0k:lă sirebsinpele yerroi;: 

pDensmirea. de. boeri.â disn'pret;: „dau nsterea. s0-]. 
sala a 'rvimas toti în mona 'ivekilor-boeri,..7. "+: noul 

„ecua! ne Konferinga le-a sat! '(boerilor) Drin ar=: 
pbikolăl 46 din Honvenuisne, le-a redată, fre sz'stie; ' 
piirin: Ahelssl:I] al auestei“Konveniisni. i ae 

'„Rogslamentzl - elektoral:.nresintă «nise, stranii a; 
momali..?- Astfel, Konferinya' din: Ilaris, nrine “artilolsl. 
„46. dia Kotivebpsne; a n5să 'Adănzriloi 'însrrainârea, - 
a: îmbsuztzyi.. soarta :peranilor;: dar'.nrin: legea 6lekto-.. 
»ralbs: :Adsnmrile . ns. noti:fi: komnsse: stvektt tot :dausi.. 
„nronrietari. ue: ssnt mi jsdekztori mi: .iarte interesatr.. 
=" i»Konferinyat:a stabilit îu.:Rârinia isi gsvernă:kon- 

»stitouională i dar în: realitate; Domnitorsl: este “dominată! 
„do!oligarxic“(de boeri).:;:Elle:;-noate; ssa::de;:drents] ! 

| poti id: art. 11 7:1din Konvehisne;:: d'a', disolve!: Adăns=i 
-rile ş;dar korasl -elektorală oste:ama dă restriiisă, înkzti 
„dissolvarâă' oste” ilasorie::ik'vul;,. afarwt de dgo'z:saă lrefa . 
oraueiiikitoya. votsri: ssnt 'îndestăl:a"faga:-sn: denatală.; 

»D' auzea Romenia,;. aksun: inai 'ks:seamv kind: Bi 
„nirea: e [Eat isiml6 6a.-mai maro +ttehăingu d'6 To- 
„formr elektorâlu.&i sii catia tele iteol 

întvadovar, este “oare drent, „este:ilogik: ka: nă=a 
niaiiei 4o uossedzo sstr galbeni venit fonsiar s fie alegr- 
tori nrimari în distrikt6?rEsto':logik,:este 'drent, ka ns-.! . 
mâiiiuei) ie;:nossedbo mie de galbeni:voit: în: iemînt 
ss, fie. allegztori, direkui în. distrikte? Este“ logik, este; 
drent, ka „ellegatorii. de : oraine:! 31 iatbz n tanzrat ani! 
'kauital de mease mii galbeni? Dar. oare:avokagii., nrofesso- - 
rii litleragii,. log ueiue nossedz sn. venit” moi nsyin; deoii 
săle” galbeni -în i!namnts: wi'ân 'kanitală mar milă de, 
ureasc mil de galbeni, topi auemtia sv fie;.osklăuri della : 
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drentsl::sokr „de: Metreani Romrnă? Oare: ns: tim 
“kăm "ură aă fokstraei. mat umslpi:: averea lor ifondiarp 

pa : uri marele lor'kanitalsri? [le e s'a întemeat llzierile Ga- 
“rante la“ claborărâaj Aneksslsi IL'din Itonvenyiane?:Ne- greiilit;!:no:'lskssl -kanitălei, mi! n6 „montele; nretinden=, milor.:la tronsși dar: oare kpi-va! bogaui :komnsne toalr 
„souietatea: .rombnv?.; Oare “ la :alte: napisni,: aula: se. ăr- meazv? Ns..:: Akolo “drenlal : d'a fiallegvtoră :e bazat „el. :niăuin + ne; kontribspignea "e:i-getzieanăl. :nlitemte 

Ta 
i
e
 

e 
a
i
e
 
î
n
 
a
 

a
 

Statalsi. « Tei i am A titi 0 balotai „De snde .se iinellege; zine: D.' Vinterkalder,:1) „lb. legea elektoralz, în vigoare e.o lege nrovisori6,. bsus „hămai: nenea Adsnarea, uca d'onlîiă, kare iera.:lkemalg “pă-allege:ne Domnitoră; însz nămai nn la înfiinuarca. - pkontribsyistiii; numai nenz:la:nromslgarea :snel legi înai. . „drente,! mar; notrivit, ; ks; Snirital sekslăla,. uri: k..tre-. „băinnele.. urrei.&, + era, 
-i EI “binel. totsl:.reklăinz: azi! modifikarca: legii e- lektorale; ii ; drentateaj: mi! ekilatea, :. uni: natriaj: ui, kiar. Konvânyisnea, kare;i crin! artikolsl ;23':a1.:Aneksă-,, - 4 + 

Isi: IL; întitaleazs avestă-anel:să ksvîniși de, Stiri s-, 

îti apr piei 
Ii a 

Ieri adiks;:o0: lege:nrovisorie.n entrinriii 

- lative;: singara: komnetinl:: în' aueasta; ei: ini 

me.leialle:gă ri:: lzuij:a kiar: dsne. art: 20':aL::Koii-,. venpisnit,: drentsl "da: fone':legi este al ' Adsnvrii.legis-,. 
7 Lă 

-: Dâr: mătoritatea.:nă voemte kă nisi n: liră reforaia,, legii elelitorale, reksnosliste kiâr de. retroziazi la.viz,. dgioasm: mi: nedreants,. .. ue 
-a +: Wine! dar; va ; faqe:- aueastz: reforma selektoralz; fiindr kz:-boeril:.a interest a- n'o' fâue?i i ie cute pt 
"ella aiîns.d ui: zik viziarele :: strein6: (Opini=n on: nationale), -îh wvirtatea. 'aătonomiei'!so0:1!]e:: 

În să.misDom nitorzl:0:u9 ate:fiatre. si! „nn - 2" Mijloksl vel mai nemsril;: ziuo: organsl. Oin'i n:iis=;! noi. Îrân ese, esto lkonvolkarea :snci! Adâneri :geneva=i-. „le, nei:baza legii: Adsnzrilor ad-hoc: diniansI:':1857;:2 1) 'Romârinl No;'57; În vitei ip Ea nuca 

[cepe e i 
ui să



„Snre:ausei: Rohsalta: »Voinjja” Na apisnii! în kestianeai de 
»falut:: Au6astr Adsnare: va avea 'dei missisne:a fave'le- 
„gearolektorola, aia E st iii ep iu pa poa 
“ina A robe aveasta, find ks Dreanta: Ilcrlamebtalgi ro 

" fss kategorik ori-ua modifikare a Aneksalsi II din E on 
vonuizhe; refss kiar. votarea legii:ad-xol,: votat de 
Koniissisnoa: Ventiălz: :Observrin îns5:k5, ori-ue “relor- 
mb.at înderka legea: clektorals iîn.yigoare;-interessl gez, 
neral: i: logika :ssnztoass:reklams; ka : toate, kollegiile, | 
elektorali;: snito' la _znă: ok: sui voteze : îmmosn'. în:a-, 
voal isrn7. ; Aucasta: 6: uri logik; uri; drent, uri: na= 
pional, ui. kiar; în sniritel. 'Marelzi :akt; de.; la 24. Ian. 
62, n toli]; - ui : în îaueaslu:: mal! k5 seam, mteargsn| 

“se ori.ie grmb :de senâratismă midă. îmu'vrpire răminoa- 
st no; lategorii. + Bnireă în“ toate: mentrs : die ăn. | 

„Singer kollegit de alegstori,i+ nrekm „este: o :singțit 
Romanie; sn “5n "singăr; Iarloment,, sn singăr Domnitor, — 
-ar-. Bate, singersl: mijlokă::Wa emi din. auestă :;imnasă, 

fatal și altfel,, ziki:ziarele * streine ;(Opinion. Nationale),. - 
nonslaritateai. Domnitorslsivesto.în'neire.. 
«ii St so: grebeaskw :.Allessl:- Romonilor: a konsolida, 

 aktal: sakrs de la. | 1 Delembric:1861;..kare esto; :onera.. 
sa, ui: nentră kare.a Dino meritat: della Tlatrie uui della, 
Istorie.1:.Sz'se.: grtbeasks, : în “interesal 'Tronzlsi !1u “al, 
Nagionalits git: “romzne î.k'54ă' kestia. răralv este: nasr,. 
în:desbaterea :Kamerci 1); :mi:boerii;se vor. grzbi.a. 
resolva .aucaste. kestisno: în făvoarea lor wi în: ;magsba. 
ksltivatorilor,..'. End .se „vor. vedea : aueslia :în .. starea. 
de. nomazi, streini. în-: natria::lor;-: gonini: dee  lokgrilo, 
kăltivate l sădori: de. Sngo. de -ei uri de, urbringgii : “lor. 
49 :vorofauo: ci în desnorareă- lor? i . 
i.» Trefaanl.. mi. măi bine sănt 'ază de land. “Alexandes! 

Ioân: I e ridikat, ne-tronsrilezsnite: alle lsi..Stefan. “el, 
Mare. ui :Mixai ! Viteazal,. :ariu singsra săfilare:a, yinui, 
„millioane :de Romrni;. în; 'aesti trei -ani-a: aavat mi timnă, 
uti . destale: „oklnsisni: a':s0 „înkredinga: de. : adevorerile,. 

pa 
Pia i | 
1) Sedința de la 3 fevruarii e
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ge: D, loăn Brtiană;: arin mijloiirea. D: Dimitrie: Starza, 
a-: dat: Domnitorălsin'dsne-8 Febrsarie | :1859,. la pii- 
tmea sa venire: în kanitala. Romsniei.. Estiager teva. 
nassago! :dinvauel tinteresantă! Mornoriă; nsblikată: în. ansl 
trekst 'în- ziarzl: Romns].: AF boa j 
“as lnglgate:. Doamne |. si in : ; 
-; inv pSăirea Marii. Tale: “ne: : tronzl Romiiiiiei. este; iar 
ptrismfel: kasse' napionale ș :iui::e. de: datoria::ori: kprai: 
"Romi,nă a lkontribzi :la :săsuinerea: avesiăi:. tronă,; kă 
paeeauli- vigoare. kg; kare. a” lsătat” :d'a ite: înzlpa-:: nie 
denssl: .8nsl! din ateste “mijloaue; este a.t6: :fave: 5 
Dkaiotili 'aveastv. [lar (sora! Moldaviei):1ă. alle aria 
pdestinri euti kemat! a..nresida: în iviitorăi:ui pi. ta 

"ii Souietateai.îni Jlaru Ronisneaske !e . îmabrgite în: 
iau -kategorii : Loeriă:: 'mari, boerii: miti, negejiztorii 

| pi: meseriainii, mi: p'eranii : mlzgari. tea „tia 
_ "„Bocrii' mari: a avatitot :4'azna. kai mononol: toată 
»fănlyuiile:- statslsi: Ine uello mari: le: ivȘtraă :ng:sca- 
„mble;::no «elle: niisi le -vindeaă. sellor''ue. 16: da: mai: 
»mălto :! Toatp okănapiănea loră. a fost intriga: nentra do 
„bendiroa saă kohservarea'. snei. [snlpisni::". Ori-uc alt 
„oksnapiiue le”. este! streini ; » alarz i de : nrea::“:năjline: 
pestenjisnl: “onorabile... kari: ns: fakă. de krlk.a: intri: 
„regla, mai: toni : nronrietarii:: “mari ns"mi “ksriosk.s nro=: 
„nrietuuile, sate ks! totăl. ne'mzna' arendâmilor: CAZ 
„farb: de “nononolsl: îsopiănelor; -ori-ue-alte: kondinii! 
„de: vieysire::ar. fi o -nedeans” nessferitz: nentrs :boerii: 
„el mari; ;d'aveca;: ka s'ajsnga ila; iistere,!! Saă ka!'sz! 
„so: pie: la” 'nslere;i devin îndrăsneyi, i fakiţioini: (res-: 

“»vrstitori),::nînt a goni 'frate'-ne: fraio; mi tatu;ine:fiăi 
„uînb a deveni ibstrămentelo oarbe alle streinilor, ui; 
„kiar. a. -nrovola uyplirea lor.. D'aucea:::boerii uei 
„mari, ns “bămar mat: inflsingui, în- tiarrb,i dâti. isănt ! nri-j 
„Vin tolmai ka streiniă. arizsztori ;.: fiind „ls toat: Mă: 
ptereă lor '.le "vencaă nămai. della: streini, + De: aueea., 
„sta: de kare:ssnt tm urină, bocrii, tei o întork; ls, ari: 
„505 asanra Nagiei. ema Tia 
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sosio tsyil noastre.:i a curte rilor : pi 
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„D. Lon::Brztians.: deskrie,i ks aybeană ; sinveritate 
wi  Băclitate,: uellg.-;.lalte tre! : 'Kategorii sas: Klase; alle, 

   

  

1. Desnre: uerani,D: “Brsliansiziue: sii unii hai, e 
pa ' pKlasaspvranilor mai::noate: india caii „Sti 'se, 
mal lase:îmuila ura! seil'ssasne |: deszviruuit, ue :neste. 
„stinge; kBuj.. puranii simt kr tereaprii, r.e=. 
„Sid v întrisninii. „Llrintr:o; bsnzidirekyiez ue ili::s'ar. 
„da de: kstre snt: Gevernă liberală mi nagională,:s'ar nastea, : 
"fose, din, Kklasa [lvranilor.: snă: bslevarde. ntorire) 'N0=, 
pstrebstat: al: napionalitogii i: mal: liberizii:i rOMm'sne;. 

„Konvenjia de 'la [laris [5 nriimitz de + boerii iei, 
„Mari ka-snă trisnfă, ka'o: revaiiurv! (desnsgăbire) kon- 
„tra :votsrilor.-dela:: 9.;0kt...:1857;. uri"; ka 5 ismereask 
„ui :mai mălt/naia, :0::: snăneaă: în gsra: maregiksnă, 
„ă : năpine '; Sulrifiaizri: as dobîndit::auestă! jemeli::nâpio=, 
înală (votsl., dela: 9; Okt.i:1857). “Desrivrpirea': Ilrinui-. 
„natelor,-:0: lege, alegtoare ifoarle' irestrinsz, "găvernal, 
„în: timuzl alegerilor: i înkredinuat: i în: mizinele: uellor.-" 
„mal: Înanoiagi ui omul, îndrzstiogi: (D.D: Kătargiar Broi-. 
»loi5., Mans, .. Boleang, + “toate: komnania:ido :12;!: mins 
pBeizade +Mitikri.: Gikaj. ue: [slgera::ks.; liberălii:* kontra. : 
“„martider ilringal si; Bibesks), -loate ! aiestea eraă'negre=. 
„uit i imnsneri grelle,; ssgrmstoară nebtră::Napie:. De. 
puli: kamera; :allease'în:;:asemenca'i kondinisril,+ era! în 
„maioritâtea jei „komnăsz de oameni devotai”: iuterese-, 
„lor. boerilor-:mari, kandidagiilor: ei la : Donihie;:oninis. 
„nea nsblikr îns, Voinpa napi:oha 7, se: mani-: 
„fests ks atzta vigoare: înkzt; nstele:BMzrieis Talle, yo 
”devenise!, simbol: indenendinjei. nagio-. 
„na lejal:Emanuinirii:klaselor:anzsatejuili. 
sal Snirii: lrinuinatelor;: fianlaimat ikiat, de. 
„atea. Adănare,. a ckwiia + maforitate: era: devotat: nro-. | 
„tendentslzi: fostsls:iVocvod: Bibestă: sia tur 

„Boerii uei mari, - simpind konselsinpele. votau 
„dela 24 Genatie;': însensr», ka mi-dsne 9 Okt: 1857; 
„a Săraa “marele; fantă. "maina, e! “Ronsakrâsers; kinr 

 



pel :lă : iskzlitărele: mi: jăremzritsl-lot.: Tiitrige, “bani, 
„totsl întrebsinparz;: în . lamer »s'Olzrirb'a se îmnotrivi la: 

- morive mtsărt,-a îmnedika-ori ue Iskrare':deiatirzia: 
„înrzdsuina aktăl :uel:.mar6;mi:.moral dela: 24::Getiarie; 

 „afars din“kamers,; ayiuas,:ncin' felsritei sneltiri; klasa 
* „ubranilor, 'desksragind + ne. uelle-lalte, -iili'assigsrindsle. 
»kei gsvernsl:. Mrrii “Falls este efemerăi:-uni. kp:uclle. 
»veki. iar: so;;vor:: înfiinpă; în fine, „înrisrir bi găvernal, | 
pâlvriei. alle: snroi.:a'l -: naralisazsiiă :s komiiromite. 
„starea 1hea.:ns0s: ;'singarăl - mijlokă:.45. le :'mhat 'rems=, 
„nea d'a: reui. dragostea mi 'enlssiasmal; Romrnilor “'nen-. 
ptră : Moria Ta iii i ii i et ri 
- -*-„Rovolta lor kontra Găvernalăi'o. akonerz: ssbivollal. : 

" „merikolăliă -în kare :star::ufla ! urofirieţatea:. în 'nsmele, 
puronrietuii, se: onsn; că; lka.nagiia si: fak iănă.. singar.. 

"„Hasă înainte. [lrin :aneastaj ei komnronit, ns nsmal ka. 
2850. Naiţionale, dar: nsn în” iierikol! nionlcLaiea îns-pină,. 

+ »ue:aă nretenyia a-anvra. (1). Nsmai :0 “Adănarâ:: nons=. 
i*plars; reziniete m'suă: găveriă! napionălsii ar 'mstea în: 

di ra ata   

  

!- »Lstera. kestiile. soviale uelle; priinejdioase;:m'a:: deslega, 
j „ne: velle ue interessl:ţivrrei :le „reklunip. stii! cint, 
Isi: De ram [i âmeringai: d'afar'p;' timnsl) singăr s'ai-. 

»însvruina a. nimivi..kritika, nosipie” ue: boerii.i fak$i Bă 
„vernalsi-“Dsriei: Talle:.:De imi: viitoisl Ilrinuinatelor, 

"- este:deskisă, elle! înst+ssnt 'în“mai.: măre nerikolă de-. 
"kzt-îni-trekăt, „în: nrezioa - irefauerii :xairtel. 'Esronei,. 

„kend.toaţz Esrona se va sgidsi,:'uui” knd rtoatâitronsrilă, 
vor. kzdea ks srletă si to 7 tit ai ai ile 
„i p0"renetem, ! sităapia''d'afars:: ai: Romizniet ns:.ta. 
pearte ne. Msria:Tă :a: amha:o solzjisne::ftanks: a:00=. 

" plitiveă:din tîntez,: da. assigara. Romsniei :0: nosipi6 : ks. 
„patBti. măi înalto: mi. .glorioasn;: lă let 'rolsl nostră. va. 
„fi mai :mare mi-ai aktivă:în..lsnta :ssnremi -u0.:are. 
„a .înuene nesle năpin::: Ori:ue; inovizire” mi:la mi naro LR PE EP Fei : 

  

  

i oi 
— .. $ , dă 

(1), + Proprietarii se poate numi acella a căruia :; proprietate” o secuestrată 
"pentru datorii? Astfel e mai toată proprietatea boorilor mari. Cerce. 

-* taţi dosarele ad-hoc, și vă veți încredința de adevără.! :A 1. : 7.
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„usne. în' nerikols gsvernal :Msrioi Tale, :urin.. srmare, 

„kiar. inderiendinua „năpionalt..; „e i: RE 

"+: „Formele trebsinuoase nentrs' întsrirea; Nayiei, sare , 
„anătea. înfrsnta “nerikolile ue. ne arheniny5; ssnt: nen= 

„tis sn tată Y'al; nostre, +imihă mi. desorganisat, nmal, 

„devotamentsl.mi entssiasmăl::llonorslsi;. . 

:paeste sorginte vii alle: napiei not. da; mi ; ostauri mi, 

„bani, în krise; molitivo: kâ - auellea. în kare ne!aflem,  - a 

2 „knd: reshells!: esroneană ărls;lu orizont, mi: knd Ms-. 

ria “Ta. emli Kemat:a Isa: narte la -auea .&nt3. sănrems,,. 

„ka s» “assigari:-Romsniel; nosiyin ue "i: af. însemnat în, 

“ksgeterise, Moriei Talle.” iii = ap 

„ uniplar “dala găvernăl- „Mrii:.Talle, :nreoksnat de 

„gresteuile sterii noastre de transipizne, : nreoksnat ..de; 

„idei “de' fssisne. sat de'îmnesisirea: nartidelor, îmnins, 

„în fine dai sentimentă : de nenvrtinire, ya “kodea-vik=; ; 

lime îisnitelor-inemiuilor diu: întră, mi din:afarz!. 

" patănui. amorsl,; „entssiâsmal. „uri: devotamenlsl uellă mai, - 

N) padsuk e aie -Nagiea uentrs, Mwria :Ta, n'ar faue oare: 

gy 2I0k, desafekpisnii :mi „desksragerii?. Alsnii Msria Ta: 

3 „Sl '%bit:îu' întră, .mi:to lerat de. .kabinctele „statelor:. _! 

»venine,: n'aă -kzdea: oare, rada, intrigilor 'u'ambigiilor. : 

SN pre fierbii,: mi. kari atenui, -vor,. fierbe. mi mai.tare în... 

DD „area noi? Ii alsnui,. suenele- iristslsi trekstă nă s'ar 

„trenela din -n505, „nentrsdespvirmita, noastre meire.?.. 3 

Ne Mria Tâ:n5 snt do dr5mări-ue.. 

„dskă lapinta weviaui ronin 
“il mar marea” pbrreli -organisarea. mi. 

„moralisarea ministerelor de.intorne.umi, 

„de jsstiise; reorganisarea'totalz.a ad- 
mini strapică finanpelor;organisar ea:kre-. 

 săitolsă:insblikă,misînlesnire.a ut ir ksla- 

- „pietkanitalsrii o.r: :avestea:s5nt;. mzssrele, o . :: 

“uns: safferzi -întirziere;: nsmai ;elle: not „îuteri găvernăl, 

„ui: assigsra' în toate :kazarile. indenendinga napionalv, 

„ne'.kare-uinuă millioane ; de: Romzni a5 :simbolisato. în 

Moria Ta. ic tea e ii cl "i 
, 
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“Maria “Tat feat ee pa a! 
„ Zastiai Romnia întreags:"ui-a-:onrit .ressffla:.. 

preă,: mi'amteants de la: :găvernslii] iMvriei “Talle ,akte 
»Wavuelleâ” karei sri, însemne, în ; itressri,. mari, - drămal, 
Biel nsos''ne: kare''estâYgala.:st. se: arsnde; „ks: entssi-, 

 pasinsl,i si "devotamentsl ;- snsi * nonslă “a 'kersia. ssfe-. 
„ring 'dăteaze de: Sell, i le pe tar e 

| pllrin amorsl: tticor; “Romilor; Mori “Ta. cauti. 
nl din“ săveranii sei mal .lari.:Fz ka: aktele” Gsver=: 
„nălat -Mirier: Talle: 5% ikoresnnz ks .aveasis“nslere,; - 
„ka-:aslfel: geherayiile viitoare. 'S5 bineksvinte. în koPră. 
"nsmele Morii Talle.“ mi tsi je 

În 'aueuti trei ani, : “Alexandră loan La. avat, tizină 
a: “Honoaiite 'bine ne 'aniiuiă . mine: isiemiuii :-Tronslsi, 
ai! Matwier; ui: dine 24. Tan: 62, nonorsl 'ue.l'a akla=. 
mat "la: 24. lan. 59 ks strigarea vivât Alex andră. 
loan .l; :e tîndrent: a'i: dere“:Allesslsi stă, “ne. ling: 

| - Sniroa: definitiv," mi: fetriuirea: nonoră si. Desi, 
| nă vedem feriuire real, solid wi dsrabils, de. kzt în. LO, 

| îmbsnzyiirea: 'soartel: We.ranilor,. ui în. în flo-! 

rirea komeruslăi;.uri' auestea- nz: seii not iefektsa, : 
dekăt: arin “reforma: legii elekiorile,: kare. 

- Sb na dea! “0 renresinlare! n. nâgio dale miar 0-. CO 
„gresisin- miri au pe GU 

„Adi o a varea: Tronslst ma ilatriei. itiiiie o 
Dar” Ilsteri le": Garante? va ziue uineva.. - E 

„Este. uerimis i 'suera, zide “ziars Oninianea” Nauio-. 
sia, ls, în aresinţia' vigiilor legii eleltorale de azi, elle 
svor Isa' furz ':nirotestri Ilarra ui ue. „Domn tori: ei 
E "ai “miodifika :-legen clektor: ap iii 

Ne vor 'Izsa: “sterile garante, Ym ns. aă Isa în 
kestigiiea “arolilanivrii Domnitorslsi “a”. snirii : defini= 
tive; —<Ne Vor: “Ipsa, 'lism'a: Ivâat mei Italia : ai fa- 
ue. trebile ei, a: : Has, la. dusa, :kzhd'“auele - lrebi nă 
sănrb ue: uimeni; din lkonlra, nroiitr ănsi nonoră de.uinui 
milioane, mi: “ar. jviliSapizner: ui Romaăriia este des- 
tinate a jska la Dsnvre snă rolă mare. Franga mi Anglia 

   



vor resnekla în Romsniii drinulus! eintârvenirii,! arokla- 

“mat offiuialmente;:uri: annlikat ks «sinueritate :îni «Italia: 

":vAm nronăngat KsvEntsl. Italia, | kare?mi -rekiamt 

nsmele glorioase alle Isi Viktor'Emansel,-Kavăr 

imi Garibaldi, trinitate sakre; a; indenendingei, na 

initeii. italiane;: sans, inima mi: hrană, Iatici! 

-: :Inim» uri 'brawe „ns . linsesks: natrici; mello; alis! 

della - 11 :;Dekembrie: -1861 inc fane:a;:s nera;în Alo. 

xandră Ioan |. .-: ame ete d 

$ 2. + Komnleteaz,- [eine Marea: Ta ..ouer de "regene- 

“pare! Iondrsl -.te- va -bine: :kayvihta.!.: Esrona : leminate 

o Uli în ufin6;': Materie; Gurânte;zite ! O ninit- 

“4 Romănul 

teva! aulasda!: Istoria teva: nsmi: Viktor:; Emansel | 

ea 
 Emanse 

„nea Najional:s, trebse.ia: fi: drente -uui:konselsinte. 

„La.1857;i.keamr: uii de roni ':a"ui. 'esnrima dorin- 

ele .uvrrei -asănra „Bâirii “ks + urinuine sireivă; mi 5 - 

„răni -ronisni, kiană “i jatriotismă «kă- drenată -kswvont:a- . 

„nlasdat,. daă“i:singsrii ei” la: onarte i::uestisnea.ndren= 

„isrilor-lor, sare 'a ns se „okkuna:dekvl de kestia, napi- . 

„otil. :-.Fi-rar. ore. .drenti astezi: kavkestisnea rsralv . 

„55 fin resolva!v1 sr “aifi-iui 6% + konsltaţii, “ari: în 

„virtstea-anel legi “elektorale' “ meanrobatz :.de; eiii 

„kara! îi; eskslde .k totsl de la idrentările: gotigeneanli? -. 

1 ser ue's'aăi ko: stităit garanpi ai drentsrilor.: Ro: 

„msnilor, :aă garuina : internămionalt '.a. -vegea «+ asănra 

„soartei lor, wa assigsra nrosneritatea'lor.& Î): + =: 

o Ziarl Konstitapională do la %zy febrăsrie, iC 

vorbind de emansinarea mznsstirilor zise. inkinate, 

„uri ambinisnea [lrinuimelsi : Kuza. 

__" Se ksteze.a'v întrenrinde. Esrona dela 

1789 vo.anlasda“ ': . - N 

+ „Baka o îeformv. demrit da solișita, natriotismslă 

III II pi . - „- 

1) Vedi în Românul N. 45, anul korent; articolul D-lui Armand Levy, 

trasi din opinion Nationale. :Vegi. Patria-della:23 Pebra 

N. 53.* Ia ARE Ia : 4.
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" latoaz»y, Iringo! [lonorsl: le: va ssspine.! Istoria te : 
va  roklama' liberâtorsl rioamslsi! rombnă ii 

: Nanoleon III -a zis: Y.oesk a: nrovoka. -m iul 
> „area, ve vin6 de s5s, ka,sz; mreviă mi m ka= 
„rea ue-vine de.jos.. -.s;;: a 

“Tot Nanoleon- Ilia zis; - ii i 
„Găvernele- se'ia. mrotalindcar: ininia- 

stiva: reformelor, mi si: se nse.în. kana] re- 
„ formelor nayionale, «19. 

"Deui, n ministeră kare. se. olkara de “înkrederca 
Nonizuii; mi sbt.ellă,..R e forma logii'olekto- 
rale. i Eat .salvarea. Tronslay - m'a Nairiet. -Desidz 
Naisnea, nrintr'o Adanare ad-xok, daka vrea'a fi ks tre- 

“kata: sas. kă. viitoral „3 Regslumentul. saă -kz; ionvân- - 
"uisiea, ks Libertatea, sa5 ks Tiraniau'.. 

“Trimis dar distriktele netipisni koloktive: “larla= 
“mentalsi Romsniei; uri în. netigisni, dearb-so srginyă uri. 
netiessitatea: 'imrierioasv a: “modifikzrii Anekstlsi. II al 

„ Konvengisnei;: ni în: aveste netiuisni, :aratu-se: rrofes- 
sisnca' fiokursia; i fie elle ssskrise de topi “etzponii din 
toate. lklasela : sovietyiă. ." Doka Iarlomentsl! va. refăsa.. 
a. da satisfauere: oninisniă; nsbliue,: Domnitorsl va. avea. 
atenui sn -motivă mai mslt; sn motivă legal, uri: 0 armt 

“taro,; da lăa singsr. inijiiativa,- snre a salva libertatea: ui . napionalitatea ; 'altfel,- aktal -uel Mare “de la. 24:-Ian.. 
trelist : o :komaroniis; : auto), intuit nagionalitatea TOM*= 
nz e în Merikol, 2: at 

n ae ee fie 

1. ”Romănul” N. 5, iul corent, : 
2). Vedi: Nota Bla it. i 
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a “NOTE, i 
A). — În editia. din 21 “Pobrsârie. treki, p loa: | 

Brotiană;: internellend ministersl în kestisnea "arestan- - 

nilor- dela Vokremti, a zis kr adasti infostsnaut 

ssnt tratagt-ka; în timnal. inkisipisnit miD. 

Brotiană a zis, tenul” n -adevzr, lgna vom nroba în- * 

“date. ks akte.: formale. iat Da 

+ Ye a :resnsns: D.: Eatargis. la nucasta? 
În adever, Sai. nrins oameni lkari. Pesieat lskrsră 

- ue nă se frueaă niui în timnit, barbarilor; dar Gsver- 

sl a. lsat: mesări a.-fi bine tratană, în arestsl lor; azi 

„kiar (la 20 fovrsarie) s'a des direktorsl ministerslst 

(D. Bybeans); - 4). “i, fane, ki: aroksrators], a îukeiat 

»jăruală;. mi: “topi 'i-aă resnsns.kr ;sănt. mslusmiul 

„d esiur e. toate, k5 'ssut în; iase'0dsi,. mi KT; si- 

„lem te: a “emi uri la aeră arată, mu l& ” 

pu E -binel: kv: total. altfel: S'a5, netrekst lukrarile; dela . 

- 29 lansarii nenD la :25.- febr.. Le. aflarea lirzit, dar. della 

_sorginto. foarte. sigărz. a -. 

aa Di. aroțome dilă Davilla, tun din svonă. “de 5 

- vita imaliratare, a: biegilor swleui, îndatp! sa ui dăs la 

manvstireă Dlsmbaita, TB liman foarte srîtă;, auivozend 

starea, dei. nlzns a „bieuilor steni, îmninsă : de; smani- . _ 

„tate ui de. datoria ue'i; imusne “framoasa . wi nobila. sa 

saryinz, nrin' ordinsl No. 743 dela finitsl:I3i, Iansariă, 

însruineazs, ne .Domnsl medilkă al înkisorilor O. Ke- 

rosteni) a. se: date st revizăiosk- în: norsoaut ne loks- 

itorii aresta. la. Mlsmbsita.; 
" Domnsl - Keresteni, “nrin : “raniortal No. 6, din 34 

lanzoriă. treksț, arate. ke, mergind. akolo . la 39 lansarii, 

„a grsit 15: indivizi; bolnavi de. gastriuismă; dar ko 

în :aste mensstire: nă „li :se not; „da. nini n ajătoră,. -- 

| D Togrporal tomniţei dela Vacăreşti este un servitorii al D. Băbânu. .
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" ind lokalsl fo: ar: te sirs m ti arim o-jdio sikiar 
vienel 16.r; nrin ărmare, a: fost silit a". transnorta la 
snitalsl. temniyet, konforra. ordiislsi No. 743... 
"Tot Je 'odats m vz siliţa vb - arbia, adaogs 

„“„ranortsl No. 6, ka st mijlouigi kot mai îngrub skim- 
„barea auellsi. lolkală;; fiind kr altfel! se va învinge boala: 
„între 61, îni kiar între: soldagil bari i; nszeskăai: : 
SIE “i Boală” aiellor "15. suterii. e“ konstatatt de înssiui D. 
komindiri al: komnaniei dela : “Tlsmbsita. dr 

* “Onsl dintr'anoi 15 “infortinagi, mi anme Dobre 
sin Dobre, a ui marit, dame km: ni sc snsn6. . 

„el. -n5nin, la: 'Valisroiuti, fi-vor ei mai bine tra- 
tai? Ss asksltem- ronortările D. mesi a „temniuei 
Bokăreutil,- e : NE e 

 Rănortal “No. 8 din a Povrsariă ziue:! pam mij- 
ijoait, ariu D.: nroksroră al: largi” kriminale; a revizăi. - 
? ne sstenii arestanui, find“'gr vin să ip! în'lokări 
„isra sioase' (în orzvria menbslirii:: se''zî40) uri 
„intănokoase.! Nsmsrel. lor“ esto de „208; “mi. sint 
„înloksigi în mase odii,, i“: 

„Raăinortsl No." 11.din:7  fevrsariă relateaza îl doa | 
revissiro. “În' ellă'uitim ” aueste rîndari:: 

»De mi v'am gosit între, swteni nisi ăn. boliayi, fină 
sEz însa avesti: oameni ssut kreshsni wii obiunsiut k5 aersl 
pliberă: ka: Isgari, sentepi: 'răgat, :Domnsle iinsnektoră 

»eherală, : mizlouipi lngi ministeral ! lkumnetent - 
„ka ss fie: libezi în fie! kare: “zi, . 0: or :Saă: de0%, a'se: 
„mivilka“la aderă  kerat, ka sr. nă” se înving intre ei. . 
poala lifăs.&-. i ” 

„Ama: dar a trebait | s% interviie comitetal sanitară, , 
Rai 5% -ns' moars: topi uuesti”. infortsnapi,: într'ăn ! iuter- 

a ti 

vală de 16 zille! Ks toate: aveslea "soarta dor, înkz E 
nă era îmbsnsteuitr; la?! febrsariă, - et 
- “ Ranortal No.. 15; din 16 foțiaarit, zige: 1 
"La 'reviszirea” La eri, la 15; lokzitorilar arse= 
tau “la Vkereuti, „âm gssit, Damasle însnektoră, 
i, pati, . ; pi piei î RE pe
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In.u6a, mai. mare miserie. dosare: ksr'r je, nia 
„kornorals; arimonelele lor-.nline. de 
pn... 3 fiind'neskimbate.saă ne savlate de. 
„la o lor'ârestare Cdela” 22 Ianzarit). : 

„Hervuenia, liind o kasst esenyialt le” ssuinerea | 
„vienet; ks onoare vrrog-a mijloui: nde se: ksvino snre: 

sa se Isa uelle mai 'grabnive. 'disriosipisni nentră -regs-: - 
„larea: nrimenitslsi ui snzlatehă avellor: indivizi, fiind. 
„singzral mijlokă! a -se okoli enidemia. la kare sant. 
esnsui.€ 

"Ranortsl. No . 17: dela: 20: febrăariă. 'Nonstats: ks, 

nrin Slersinga D. generală insnektoră al: ko initatalsi sa-. 
nitară, $ 'aă dat infortănauilor. 174 kzmbiui mi 174 is-. 

mene, kiar in zioa de 17; îns atvt -în 'zioa'de 17; - 
“kt mi “în zioa de 19, D. îngrijitoră al. temei linsea 
din Volizremti. * i. i 

- »Xrana arestanui ilor, adaog5 avosts. raniort, a fost, 

„în zioa de 19, nrază kr5dă kă ntine. Ageaste: 

părânt, nefiind "folositoare “sasi: omă kâre 'uiade  înkisă,. 
maj ks seamr: “KE nrisossl auestei bsrseni infekteaz. . 
paersl : «ui mai mai -malt, te:rog a fue uelle: de ks- 

„viinuz într ayecsta; relsm ui da so trimite! snb ber- 

„bieră sure a" rade, fiindsle bvrbile mari; ura li so da 
“tinikele! kă kare ss. bea ă ui, liuseskă aa 

Ra totale . i 
“Asemenea akte D'a$. novoe- de. komdntării: elle 

vorbesk: de sine -kontra - ministerslzi boeresli. : Msl-: 

| pomi. k5 nsbliksl D. Davilla: mi.D. Keresteni nentrs - 

kuldăroasa_ îngrijire ge “at arstată înfortsnanilor! della 

VaiRasili siitiphiktime alle ' auelora ne! lare: nsbliksl ă 

Ucznofithită mi istoria i va stigmatisa ks udevsratsl e-,   
nitctală ue. meriti asemeliea oameni de rea kredinur. - 

“În srina. auestora, D. „IKeresteni a fost înlokzit nrin 

onorăbilsl medikt D. Feliks, ka mai aktivă:.mi c-.. 

nergil. „Feliuitum. ne D. Davilla nentrs aucasta: "bul, 

msluămit energiei mi smanitzuii Onor -doktor Felis, 
arestanyii azi ssnt bine trataţi, Ne. _normitem îns% 

 



"a întreba Gavernil: de ve: :0areD. BrOKBrOL al ks krimi=.. 
"=  nalea fost înloksit, tokmai assara uervelvrii:nrin D, -Ioniks .. 

Deinlis, v estitsl arokeror al Kernilor-ănite, în keslia vesti=. 
talsi nroirosă nolitikă della: 28: Sontembrie; : ansl manie. 
rii:18597. .: . e - 
B)— Fiind: ke gavernal. do, azi, „e koiitrd: “adsnăriloi de-.. 
teyonilor, uri kiar kontra*adănvrii. „kolegiilot elelktorali Fi 
sm: S'a'vpzăl: ssb ministere], nremezat: „46-. Beizada! 
Dimitrie . Gika,. în” kestia, adsnsrii kollegislsi allegvto=. - 

_rilo». “din kanitals, mai -mslui sani de nrere,. „aY'nd, 
în i vedere diffibkaltupile săskrierii. neținisnilor kolektive, 
„Ka st se. înfspimeze Ilarlumentalsi. kiar aetiyisnea. 10; 

  

„Morglzi Sskris? a. „olkasianca solemnitagit zilei de A. ” 
: Isni5 + 1861. i E 

“ Ilonortl, arin aven.::  netiuisnes: a “esnzimaf U008: 
mari uri sakre dorinpe: Bnirea definitivz ssb Allessl. : 
della 24 lansarii,; wi reforma legii elecktorale;: 
arin ărmare, fiind ks sna din. doringel6: :no noi selsi s'a, 

„realisat la 11 .Dekembrie.- trekst,- arin, inigiativa * natrio-, 
tiks a 'Domnitoralsi, trebse, în interessl. năgionălitagil. 

al konsolidsrii- marelsi: aIă della 24. lanzariţ, vase. 
realisa . ura ' dăoa dorinus, „Sakrr, suni, nagionals, adik, 
reforma legii i elektorale.i. - Sa ea e 

'Ilrin ărmare, narie din delegagii. trimintîn Tali lrekat.. | 
de sus auellei netigisni dela 1i Isniă, anzl, esnirat, 

vina a: nresinta: [larlomenlslsi : asea neotiuisne;, “erzud, 
în nsmele' nonorsli,. rginua mi nevuessitatea. imnerioast SR 
a reformei:  Aneksslsili din. Honvengisne,. Sa E 

“"Remrne ka'. nonorgl, sv: ia, oLerire a, ue”i . lonvine: 
  mai bino În. aveaste, „Kestisne vital». VERIFICAT 
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