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INTRODUCERE. 

: “In 'Romănulă de'In 20 Sept. trekută,- amă si- 
tita o: 'korespondinys din: Bulkureşti, (1) publilatz în 
zisrulă franseziă Le: temps, în kare korespondings a a- 
flmiă asesto rînduri: : 

„Nos Romsni (allegztori din Mexedinui, ari ad 
alesii pe Pringulă  Bibeshku. deputată în kamers (2) 
ai krezută ks ar fi fârte. posibili prinuului Bibesku a 
îndeplini în“ adevsră ku demnitate 'asellă nuoii rolă; 

“şi ka se nu slvbeaskz în mândatuli ue-t aii dati, 
i ai trimisă aveast» însemnată adresss: 

."Okik și, inimile noastre. se întorki ku ORGoLIĂ 
N 

() Negremit, din fabrika boereasks. 

i 2) Alegstorii topi erau auestia: | 

:.. Nikolake Mixail, Mixai Ciokasan, Dinkă Poenaru, 
„A. Manu, Marin Rintesku, D. Pleniceanu, Niku 

" Gărdăreanu, Barbu Isvoranu,  Retezanu, Enake 
- Skafesu, Ican Grecesku, Grig, Mikulesku ui D. 

__ Simbotânu. . 
Din auestia, uei duoi din urm» aă votată Kontra; prin ur- 

"+ mare, del-lalpi 11 au votat pentru Prinpul Bibesku. :
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„Şi SPERANGĂ k»lre peusoana Alleuci Voastre, a SIN= 
GUnuLii ROMÂNI în giurulă lvruia se vor strenge bu- 
kuroşi. şi lu voioşie uel-lalyi membeit ai maiorite if... 

„Vino, Prinuipe; aibi în inim5 via dorinyt d'a 
fortifica şi ba consolida Romănia; abordâzi, în faur 
cestiunile naţionali (5; kombate pentru elle, în MĂSURA 
PUTERILOR DUMITALE. | 

„Fi iniyiatorulă tuturor , felurilor de institugiunt 
kapabile d'a'ridikă' înlrederea "măjiuali în jpropra sa 
valăre; punele în kapulă REFORMELOR SOCIALI (, ve 
CÂTU ELLE VOR TREBUI SADDUCĂ ÎNDUNĂTĂȚIREA  ÎN= 
TELECTUALĂ. ȘI MORALĂ: a poporului romsnii.: Respektz 
tradiuiunile, . moravurile și karakterulă; nostru nauională ; 
Fri INEMIRULĂ, NEîvĂRÂĂ'ri) ALU PERTURBATORILOR s0- 
CETĂȚII ş rai STĂLPULiI "AUTORITĂȚII LEGALE ; şi vel 
reda, năjiunii demnilatea sa (1), :zechea sa. [ralernitate, 
vechiulii - respecti ală omului. către „mil; îi vei: reda 
ORDINEA:ȘI, PUTEREA ; şi «vel. da în; adevzră atunuea 
Romsniet -impulsiunea.: e. o va putea konduue spre 
desvoltarea, prosperitatea şi mărirea sa [(V.. Națiunea 
întreagă te va lăuda, te ua bine cuvinta ;; “popoarele 
Vouine,: MARILE PUTERI, -:7i „VOR PRIVI CU STIMĂ. În 
posteritate nu vei muri. Vino, şi Dumnezeii va i ku 
Nof.u | CI pt 
a La nilirea -aestor” kuviote, 'tolă Romsnuli ade- 

-vurală 's6, revolbe, ştiindii kare a: fosti“ priniipiile şi administrarea: Piingului' Bibesku; dar “findă. ka: mul poate le ai uitată, de și ai văzută” ku' okil faptele immorale,. arbitrare. și antinayionale ale administeagiunit 

.
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“Prinyulut Bibeslu, ami “krezută'de datorie a publika 

aktele: salle,- spre ruşinea elor; 11.: alegutori; din :Me- 

“xedinyi,. pentru onn6rea poporului sie Pa gonitii la 48, 

şi pentru konvingerea. uellor.ue ar, lrede 7 Privggulii 

Dibostea sar putea . shimba din „deea ue. a, fostă. 

„Dar pinz a, nu întra în: măterio, ; „tragă “luarea 

amiâte, a lchktorulut asupra passagelor subliniate, dn, 

adresa, vellor. 9. allegstori, latre Prinyul bibeku, i 

| Mal zntziă, obseryrmă, este kuyinte:, 9 alle- 

gutori al N, Tăle,, ku, totulii, „devotaui heauset, Mariei 

Tale, , Se di ii i . te 

„Doi, „kare: e kiusa Prinuulu Vives?” Vronulă; 

dar tronulă oz. pentra Bibosku o soparatismulă,. pen- 

tru, Romsnia; ne respunidă i îns Voerii: prin el TA ao 

legator: voimii tronpli pentru Pringulă, Bibesku, ku 
nobilulă, shot, da „fontii ica, și « consolida. România ; 

„pentru, a reda “Nafiunei, demnitatea că, vechea [rater- 

" nitate,; cchiulit respecti al omului pentria omil;. în fine, 

pulerea. şi ordinea... A e ue sl | 

„Ru tote. aestea,, autorii Adiessel, propuindă aşesto 
IE iu 

„reforme, ai, gri), a „fane: şi resenvelă. dor, pentru. “Ta- 
MA 

sulii „Kondi Nayiunca” ar.uere, “ont, rin ului Bibeșhu 

de “programul. seii; desi, dl nzele reserve î AIR ui 

„Vel. faze! 460 aueslea, ÎN MĂSURA PUTERILOR 

„MĂnIEt, “Tae, şi per tie oformele, sosiale” von TRE- 

“BUI S "ADDUGĂ ÎNRUNĂTĂȚIREA,A MORALĂ ȘI ÎNTLECTUALĂ 

Prin urmare, Prin mult ] bee: dr. palea, „tespun- 

de întro zi Nayiunei: iii 

„Namii Fuluti, „ue, ami, promisii,. fiind-kr , alle- 

  

  

p
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 gătorif mel "ml ai zisă sx fak aveile „îmbunztzyiri 
DUPĂ PUTEREA MEA ȘI DUPĂ: POSIȚIA ȚERREI; dei, 
politika nu mia crtată a faze totă ue amă promisă. 
1 Anesta konstatatii, sz 'tresomii înainte, : 

“Aşa dar, Nayiunea e lipsitz azi de demnitatea 
ei, de vechiulit respectă ali omului către 'omii, de putere şi de ordine. Dar kare' a fostă 6re derinitatea Romxhiet subtă administrarea de 6 'ant a: Pringului 
Bibesku? ' Vom arzta în au6str broșurs ; observamă -_ numat în treuere [zi maksima Pringulut' Bibeshku, dup» kum'ne assigurs însuși fiiulii sei, D. Grigorie, poreklităi  Bassarabă. Brincoudriu (1) era: “soAnTA ACESTEI ERRI ESTE A FI 10TU DE UNA SMBRIȚĂ, i: Şi în adevsră, .. subt administrarea, Prioyulut' Bi- “besku, Romsnia a fostă disprewuits în întru, şi sme- - Tită în afară, kum vom dovedi ku aktele 'ofiziale 'din „41842—1848, şi ku mrturit la Domnit' loan Ghika, loaa Bliode şul - - : a 
„Dar ue va fi înuelegindă 6re' adressa vellor 9 a- legtori “aj Pringului” Bibesku: prin vechiul: respecti | alii omului „călre omii?  Negreşită, respektu li ger- ranilor, orsșanilor şi boerilor uellor mist latre “PROTI= „PBNDADA, kstre SPÎLPIY 7EnnEi ; dar not știri tout ks „avestă vespektă nu a fostă, și nu putea: fi altulă, de „Kstă supunerea passivs şi umilit6re a servulut kstre. stpznulă seă. “Aeasta. ne promite re noulă aspirantă la trânulă Prinsipatelor-Unite? 
nn 

(1) Bezi artikolal D, Bolliak ta Romanul No. 261, 262; 264 ele, .
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Puterea şi. ordinea, ziua adressa vea însemnat, 

“kumă o numeskă. act, 9. alegztori;. dar „kare pitere ? 

Puterea lut Vilara şa lui Doskolt? Sai puterea 

boerilor  kari sploatar marra subt, “administragiunea 

Prinyului .Bibesku? Ordinea? Kare' ordine?" Negecșitii 

a biuiulut: lui Kopitan Kostake,. Autoritatea legală? 

Negreșitii, a .baionetelor, “Reformele, sociale?! „Negre= 

şită. mele întroduso de Prinuulă Bibesku în sk6lele 

na) ionale, de vnde a, gonitii, limba  nayţionials. Pros= 

perilatea? . Negreșită. aeea “a” sklavici, “preparat de 

goneralulă Diuhanirl. „ Imbunătățirca: morală a poporu- 

ur? Negreşită, moralitatea de kare ne a dată 'escm- 

plulă Pringuli Bibesku,' ka luarea în Iasstorie! a ne- 

"vestei lut Konstandin D. : - Ghika, Spatarul.  Consoli- 

„darea României? Negreșitii, ka âmeca “ue o: promitea 

"'Trandafiroft, ku. splearea minelor. romne de Ktre 

soldail muskall, . -- i Sa 

Dar seca se ne-a împressională. mai multi în în- 

semnata adresss asellor d. allegatori; “suntă avesto, 
kuvinte : . : E a ; . : 

„Fi INEMICUL Nrineioâni ALU: 7 PENTURBĂTORI- 

LOR SOCIETĂȚII. .. Aia EI 

Desi, sine“ suntii anreşti ptunbătort” Organelo 

Reakgiunet. (Unirea şi. Viitorulii) ati steigatii, “po toate 

tonurile, * pin aă reguşită, kD perturbatorii - 'soviel:p- 

gi! (perturbatori de mesărie) suntăi. “Kapit partidului 

" liberalii, CARI AR TREBUI ESTERMINAȚI, zinoaii  fsr& 

temere organele bocreşti. Dar de ue suntiă. cl oare 

“perturhatori? Fiindă. ks ai fokută mișkarea nagio- 
aa
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nalz din 1848, “itare a Slupali Roniănia * dia „gea-. 
rele. Vulturulut uralianăi, ŞI âre a, resturnată pe 
Prinyuliă Bibeslu, şi a. prevestită. niuoulti regimii “Kon: 
stitugională; fiind Lz aă demashatii: în okil Europei, 
în uct 9 ani de emigrare, administrarea - Prinyilor 
regulamentart ; dară atunut -suntă | perlurbatori şi 
“Domnit loan Ghika şi Ioan. Eliade ari” în operile lor 
interesante (1), ai stigmatisată pe "Despogii Romenict 
şi po perfidulă ei protektor. . “De ue avestia nu sunt 
perlurbatori, de meserie ? Fiindu ks ai slimbati ban- 
dieră, aă devenită „apărtorit boerilor, fio karo pen-. 
tru, interesele sallo în parte, | „. Daka. pentru. „ȘI iubi . „ sineva, Patria, „Pînd a ăi espune averea; via şa, liberta- tea,. familia, lum' ati Tokută „și fakii Jopir oneștt” at. „partidului liberali, sc p6to : numi periurbare, apol, "dal perturbatori suntii auești demni şi. Kuragioşt tibunt „at poporului ronisni, 

Dupe . axeste proliminzut indispensabile; - sz în- îr&mii în materie; - speră k3 akfele: offiniale ue kop- „Pieză,.. vor „favo a roşi soi 41 allegztori din Mehe- - dinyi; iar Rominil vel orbi so vor lumina, şi uel kreduli „se vor: desamzgi; în fine, tout Romznii adevbrogt se vor revolta . la singura idee, a. reveniri! la „putere. a unul mushkzlită bocri ka Prinyulii „Bibesku, lare şase ani a fostu Despotulă Romsniet şi <hlavulă Nussiol. 

FRI Le DTOIeCIOTI du. Czar, do p. I, Eliade, Dernitre occăpation es Principaute; par la Russie, d D.G, Chainoi, anagramul - - - 
numelui D, I. Ghica,
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“ ADNINISTRAREA | 

„PRINgULUI BIBESCU. 

pe 

  

“Mult Poinent se mirat înainte şi dups 1848, 

şi s miră pote şi azi, “um Pringulă "Bibesku, al-" 

lesulit* Românilor, se guverne “mal rs de “kztii 

Prinuil Aleksandru Ghika şi Barbu Știrbei, „urhogi a a- 

mîndol : de Musical pe tronul Romznict?,. 

i Mirarca va înuota îndats “pentru tout ave Tioinbnt 

- knd vom “proba lt Prin ul Bibeshku a fostă allesulii 

unei Adunsri a kria maioritale absolutz se lkompunea 

de bocri privilegiat; iar “allegerca Pringului” Bibes- 

ku a fostă. o" kurat> skomatorie a“ la .Bosco. Bi- 

beslu s'a âllesti -Doninii, ajutati de ura boerilor on=. | 

“ tra D-lut Barbu! Știrbel, Şi prin influinga | lkonsululut mus- 

“leskii Daskol, şi prin jokulă lui Vilara Ja alegeri. 

B. Ioan Ghita, urkaliă pe fotoliuli de viue-preşe- 

dinte ală Adunzrit de matoritatea boctilor (il lsrora 

| siegarii azi o “ Pringulă “Bibesku,, veliulii lo Kandidatii o 

“de Domni) D. loan Ghika nu pâte fi bsnuitii de 

perturbator şi de panflela” ; din kontra, pentru bocri, 

D. Ioan Chika eo autoritate: respectabilă, dala odatr



DE 
este onoratii ku fotolliulă de vise-președinto ală Ka- 

merei, Desi, cats se zise D. loan Ghika la paginca 

56 din opera sa, vitats în întroduuere.. 

-„Kapitulă 1 ali Regulamentulut Organikă t'at6z> | 

de alegerea Domnului, la kare urmâzz a lua parte sei 

trei episkopi, şi 186 deputani de diferite klasse, sub 

președinya mitropolitului. . Ku: tâte' asestea, la 1834, 

Domnul Aleks. Ghika n'a fostă altesă dups Regula- 

mentă; vi numiti d'adreptulă de le Konstantinopole, 

“în urma unei îngellegeri între ministri! Sultanului şi | 

__ ambassada' russcasks.. La 14842, dupr, se a kzzută 

-Aleksandru Ghika, sia fekuti întsea. și vea. din urm 

allegere dups Regulamentă; -dar 6t5.uâ mijloaue sai - 

întrebuingată” (de inemisii, Romonict) ka s3 assigure 

maioritatea unuia din uct. duo! - kandidaui, Bibesku 

şi Ştirbei, protegiagi amîndot -de konsululă DaskufE și 

de generalulă Duhamel:. în lokii de a tree în liste 

“pe tout kandidaxil, _kum preskrie art. 96 din Regu- 

„lamentă, ai skosi afars (on a. 6limin6) po tou! aseia 

a kprora popularitate i ncodihnâă (1); sub privinuiro - 

„1 neavbndă şanse .a fi întsriy! de Port», în kază . 

„ksndă vre unuliă dintrinşi! ar putea fi allesă de Domni, 

-e'de prisos .a mal figura kiar în lista kandida= 

ilor, * . a E 

. „Frauil . Bibesku şi Ştirbei furz, priimii în lista 

' Kandidayilor, kontra art. 26 din Regulamentă, ka- 

ro preskrie k3: noblejed candidatulal să se urce 

  

(1) Intre kari erau D..Kumpinenu mi fragii N. mil, Sugu.
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celii puţinii la moşulă sei (1): Art. 39. din Regula- 
mentii ziue ka să se!voteze deosebită, pentru fie-kare 
kandidată: în parte; devi, sub prisinuire ks se perde 
prea multi. timpă,. împzruirz. pe ael: treizesl kandidaui - 

în: șase serii. sai sekyiunt; 'şi se dete fie-kzrut alle- 

_grtor kate uinul' bile, din: kare una' era albp.  Kla- 
sifilksndă pe kandidait: serioşi kate duor și kate trei 
în aveeăşi. serie, urma neapvrati ' a' se împ3rygi „vele 

186 bile: albe alle: seriei, paralisendu-se. unii pe „alyil; 

'aşezsndă însz ,pe'.D.: D..Bibesku și Știrbei, fie-kare 

“întio : serie 'deosebild, şi alturi. ku nişte kandidani 
“foez partidz și fr șansă, li sc assigura ncapsrată 

maioritătea. - Bibescu, uel mal june din el: duoi fraui, 

- avu: o fârte- mare maioritate ; : mal toni Deputagii vo- 
“tars pentru. dănsulă,. de' frikx d'a nu fi-allesi frate» 
si Știrbei. . e d 

„Se votămii toți pentru Bibescu, zisse Vilara, unulă 

“ din alegstori; eată. singurul nijlocii d'a scăpa de Șlirbei.:* 
Dar ni se va obiecta, pâte:; a 

"i —-Adunarea din 20 Deu.. 1849, ue a alesii Domn 

pe Bibesku, : fu kompusz de 190 membrii, din tote kla- 
sele,. afarz -de yărani;' meritz dar : mat multă de kuliă 

- adunarea :dela 24 Ian. 1859, -epitetă de Adunare na- . 

yionals; şi, fsr» prostia allegstorilor și jokuli lut Das- 

„koff şală lut Vilara; putea eși din urna - elektoral» 
la. 20 Dek.'1842, uni Domni ka Kimpiriânu. -.: 
(0) Se ziue ks momul Prinmulul Bibesku 'ar fi fost Xergelegiu; a- 

ueasta i fave onnoare. Papa Leon X a avut lot kam o asemenea 
- origine; dar a întrebuingat geniul stu mi kultura sa pentr- 
folosul patriei mi progresul aivilisagiunii; pe kznd frapii Bi- 
besku ui Iltirbei au justifikat proverbul romzn ku salaia, -



- La: auâsta respundem? -. îi. 

Nngreşitii, adunarea : de la 1842. “merita epi- 

telulă de vepresinlave naţională: -ntziă, în privinsa 

nunirului, . fiiridă învinuit :num'srulă membrilor adu- 

norii . ordinare; -ală “dugilea, ali: karakterului e, re- 

presintsndiă |. diferite” klasse, :și avbndi de missiune 

„numai „alegerea Domnului; dar nu: e mal punini a=. 

devzrati. kr: maioritatea avellei. adunzri era kompus 

de privelegiaui, și ku allegerea Prinyului Dibesku 'a 

fostii . o . kurâlb Slariatorie. ' Kati pentru * allegerea 

“dela 94 lan, tt lumea ştie huma fokuti; maiori- 

tatea. boerilor : “din kamers avea ' gata: pe " Kandidatulă 

ci, pe Prinwulă: Dibesku, . lore se și- apropiasse de 

„ Bukureşti.. : Kum dar a eşitii din urna elektorals Kolo- 

nelul *Kuza: Domni ali” Romsniei de: dinkoue de . 

Milkovu! o i 

- Prin voință “Poporului! 

aie “Aşa Poporulă' din Bukureşti, “kare nu voia la 

1859, ku niut unit premii de Domnă: pe Bibesku, kendă 

totă auollii popor îlti resturnăsse dupe tronă la 1846, 

bravuli popor din kapitalz sa manifestată . ku energie 

kontra: lul Bibesku, kandidatulă "iokoilor, (kumi zise 

poporul în limba șa),-şi în favoarea” lut: Kuza, lkan-, 

» didatulă, Libertonilor, COC - 

“Numele: de: Kuza la 25 lan. 1859 lkzzu la 0 

bombs între partizani Pripyului Biboslu, “bari furb 

nevoinut „a ucde voinuei impozante a opiniunel “publise, 

ku. sporanyga 5 0 asemenea, alegere, - „fiind lkontra 

Ronveni ici, va “anulat: de maiorilatea Arcopagului
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Europânu. "Dar faptul înplinită: ku voin n poporului 
e pentru totă deauna împlinită.“ Sai 

"Sileskg-se dar guvernul lui Alelsanăru” loan L 
a respunde la înkrederea  Romsnilor,-!N'oștepte ka- 
binetulii să impulsiunea poporului şi stimularea kan- 
didayilor' la "domnie, pentru -a.. realisa legitimele spe: 
ranye alle: 5 milliâne'de: Romani, ue Pai akklamată 

în unanimitate Domnitorul unei nuob ere de libertate 
"şi de 'progresă. Aibs Eli de: esemplu guvernulă. Prin- 

- gulul Bibesku, şi teistulii 'sferșitii ali vestul” guvernii 
„ue "ŞI pusese pirghia' tronului în konsululă mushezleshă. 

: Venimă la kestiune, | tă 
“Kestiunea este” a "şti dala Pringulă Bibesku a 

respunsăi la înkrederea” Nagiunot, și dala a realisatii 

programulii koprinsti în diskursulă tronului de la ză 

Fevruarie "1845, pi 

„Politilamente, Prinyulă Bihosku-'avei, la ur= 

karea sa pe tioni, dica “mal favorabil posi piune, zise 

D. loan” Ghika, pag. 55—60. Sta în 'mna să a fae 

totă binele: kwit, la kreaturs! a generalului Kisselefi, 

al konsulului russă (Dasloft N şală generalului Du: 
hamel, aktole sale n'ar fi deşteptată niui o bsnuâl» 

kabinctului de la St.-Potresburgi.: Pârta iarsși nu 
eră dispus a  împiedika akgiunea Prin ului Dibesku, 

kare, de şi cşise Domnii mat multi din kutia lut Bosko 
(boite do prestidigitateun). de kt dintr'o urn elek- . 
torals, .era ku tâte auestea Allesulă Romenilor. Eli 
parea k3 se bukurs la înzoputăi daltelsgiunea și de în: 
crederea 1 prrcl, Dar Prinpulă Bibosku debut. “prin
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" GERERI MARI DE: BANI; :și nisi 0. sum3 nu” fu, refu- 

salz de Adunare. “ Propusse unii beilici. de. şase. zile 

"pe, anii” pentru faxerea drumurilor, pe :kare Adunarea 

îl sanyions. fzrs difhkultate și ferz diskugiual; .ka- 

sz'și atragz. pe proprietari, presint: în Kamerz,o lege 

prin kare obliga pe. wbranii -la șase zile de. e. lukro, 

peste gelle 12 zille alle llzuet.“ ., . - i, i 

„Pringulă Bibesku, perdu. prestigiul! prin. abu= 

sui sii de autoritate, . prin.-konduita . sa - -nekibzuitz, 

şi. prin .xowile e. se feueaiă în :  administragie şi tri= 
“hunale.: Audsta dete: naştere. oposiviunit în. Kamers, 

manifestate ku okkasiunea modifikzrit leogil. zestrale, 

prin kare Pringulă! serea”,ca, bărbatulă -se pată ipote- 
feca averea neveslei. . Opiniunea. publilea . î învepu, sb 

murmure ; Ioa legea înfiingă garanta. kopiilor.o. parte 

din averea zestrals. Legea propuss „lu respinsă „de 

Kamerb k'o frte mare: maioritute. Asestii.. refusă fu 

unii blami dati Domnitorului, de „hotspise, a se, des- 

faue. de nevasts, spre a lua: de sopic, po: 'amanta sa 

(nevasta sptârulut ostake Ghika), si. a se. putea fo-. 
losi de usufruktulă zestrală, ue se urka la uni mi- 

lionă ..aprâpe.. Prinwuli,. nekzjitii , Pasestăă. refusă, 
destitui din. posturile lor judolentoreşii. şi administra- 

„tive pe. toi deputagii ue votasserp kontra. legii zes- 
bwale. Ku i6te -asestes,. totii se destăln. de. nevasta 
lui, ku ponosulă “ks este smintită; şi orindui epi- 
“teopi peutru kirmuirea averii salle CD 

(1) * Dup'aseca' ueru despurgirea sa de dinsa la Mitropolitul, kare 
o relus»; dar. Patriaraul, prin mijlosirea konsulului muskr- 
les, i akkordz ass uerere. (pag. 156. La Valachie sous 

"le hospodar Bibesco;-par, A, B.): i pa
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“În timpulă': auesta sosi. în Bulkurești uni 'Mus- 
Kali, anume" Trandafiroff, se felu prin parr o kz- 
latorie' pretinsg mineralogică; guvernul i dedese prin 
kontrakti dreptulă de. sploatare ali tuturor minelor 
partikularilor, ku folosulă: pentru Visterie de 410 la'sutz.- 
Dupe ună ani și jumwtate; Adunarea :soru esplikare 
Bibeskulul pentru. auâsta, observindu'i kb - guvernulii 
nu “pole face concessiuni de. felulă acesta. [ără consul- 

tarea mai întăiii a Camerei. - Pringulă respunse” la a- 
dressa “Kamere! întruni! modă! atingstor ..demnitunil 
şi “drepturilor -salle,. zikzndă;- în' offisulă' sii, le pri- 
veşte area Canieră.'ca nedesloinicâ de _chibduiri: seridse; 

| şi înkise .Kamera' înainte” do "votarea .hugetelor. 
. „Dup! acea Biboshku, ku: ajutorulă  konsulului 

muskolesku .Daskoff, .mnijlooște Ja: Pârtw: înkiderea 
Kamerei, pentru -. unii .timpă nehotwritii;. ş şi printr”— 

ună 'firmană turucskii, 'Kaimera romznesks '[u: înkisz 

turgeşte 'dei la:1845' prn> la 1846, în: kare timpă, 

Bibesku uz : din. Visterie sume: fârto mul, ku modulă 
selii - mat: nelegiuită (zise D. |. Ghika, pag. 48). 

| “Finangele 'sub; Pringuli Bibesku fur întro stare 

de -plinsii :. fie- -kare. fura stă. putea: Kamera fiindă 

înkis», Pringulă ucru'. de, la iministril. svi 15000 gal- 
ben pentru : reparagia . lase. salle, de și Statulii. kol- 
tuisse, ku Şase ani mai "nainte, 50000. “galbeni pen- 

tru palatulă domneskii din Podulii Mogoşoai. . Fsku. . 
să i se plat6sks şi kzte 1500 galbeni "pe totii anulă, 

Kiria kasel salle, sup. prisinuire k3 este proprietatea 
kopiilor. Intro ordonangp trimisă ministerului de
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Finabye; 'se -ziue 5, dupe unii: ordinii, superiori, 

Prinyulii e. autorisată. a lua 190,000 galbeni din kașa 

de. peservz şi din kasa sentrals, pentru. plata, keltue= 

elor: fkute ku învestitura la Konstandinopole ș,. desi; 

ku, aseşti: bant 'Bibesku a. kumparată, tts. averea” fal- 

litulot Hagi-Mosku, în paguba” kreditorilor avestuia; (, 

„dn -anulă 4848, Bibesku “a. luati 25000. gal. 

pentru mergerea la Ruşsiug spre a visita pe Sultanul (1, 

„- Kontra: “legilor, banil . din .. kasa de. .reservb: -a 

mitici, fur întrebuinuaui la: fauerea unet . kasarme) 

kare n'a. kostată de kzti” 25 la: sul, din suma. kel- 

tuits, zie- D. loan Ghika, pâg. 65. ta 

Bugetul anului: 1848,: alicutuită do Bibesku 

fsrs konkursulă Adunvri, înfeyişa ună: Gsuedentă de . 

șase milline şi juinstato lei pesto -bugetulă votati de 

„Adunare: auâsta sili pe” guvernii 'a-ridika nuoe -im- 

posite ; dajdia' n&murilor, desfiingatz . de Regulamentă, 

fu „restobilite la. 1846, : kate: 60'.let:de individă ; - şi 

auâst dajdie dette. suma de '1,800,000 et. i 

Adunarea la'.1849 votasse. şase zille: pe: ani de 

fie- kare : familie de birnilkti: pentru: faverea drumuri- 

lor; desi, este de obște kunoskrtă. ks- wăranit: ai lu- 

„_ keată: prin” abusu ste 12 şi 20 de -zillo .pe ani, în 

-lokă de: Şase, In kursi de. şase, ani, Bibesku a dis- 

„() lu anâsts 'ohasiune, aparut Bliat. i-a Takut trmatsrele 

versul; 

„to: Odina glava: ; + Tae Priupii nostrii - 

A luat slava 1. A luat firele. - > | 

“De la Sultanni . . - De la 'mpzrațul aa 

- Riar de Mumir, ii ate un siktir +!
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pusă de' 100 'milli6ne let al drumurilor, sokotind cate 
50 'milli6ne pe ani; ku banii aueştia, amă fi „putut 
avea: drumuri în tota mara, Se 
i Sup. prisinuire 7. apitala. fusese. lipsita. de 

fsin'3; în anulu: 1845, sai fekută în: 1846 mart a- 
provisionzri de. grii, kare. sa vindut mal tirziă în 
lkontulă . Munisipalitzyil, :la- ună -6re karo'D. Pauurea . 
(omă . ală. Prinuuluy Bibesku) ku: pregulă obiunuită ; 
kzndă în -anulă.. axella- griulă sa vindutii ku ună 
preuii fârte ' mare:. Se 

La anulu 1846, „ku “olkkasiunea inturnei din 
kzllstoriea . nevestei Spsturulul Ghika (1), s'au. fokută 
keltuelt: enorme din. punga kontribuabililor.  Kapitayia: 
din, 1845, (40 mil. de famillit plugare trekussers peste, 
Dunsre. şi în ' Austria, în kursă: de şapte ani; din pri-, 
vina kizael ș? a beililurilor) “în lokă s% Sskazz în propor- 
jiune ku: numsruli - emigrau aţilor. plugari, “a kreskutit 
lku 500,000 let; cca ue împovzra pe kontribuabilil 
în, fin 13 ku suma de, uni millionii şi. jumstate aprâpe. 

In: timpulti întelnirit „Sultanului lo Ruşuuki ku 
Prinzţulă Bibesku și . Prinpulă. Sturza ali Moldaviei, - 
Reşidă Paşa «konsilie pe Domnuli Romsnie! a deski- 
de Kamera,. La înturnarea sa în pare, Bibesku kolindz 
tote judenele, însogităi de Vilara, şi -seamsns' în dru= 
mul, posturi şi ranguri, la s'şi assigure allegerile. (2) 
(1) Fiitârea sopie a Prinuului, numite: în aktele ofisiali, Inalta - 

| „Iogotnică ! 

(2) Hu okkasiunea kvllztoriei aestia, Bibesku îngenukie ia mo- nzstirea Dealului (unde cra egumen Palada) pe mormîntul O - lui Mixai Viteazul. Un Pooh, is a Elia, i foku atunuă ur 
„> mwidrele versuri: 

Mă 
TP=. 

„<) 

2 

  ,
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" :iLa'15 Noembre” 1846, Bibesku. konvâkz Ikol-: 

legile”: clektorali, trimigznd insteulyiuni * prefeluilor- 

ku totul kontrarit lzgii clektorale; astfel se 'skâsse- 

pu: din listele --alegztorilor.. nos părut din zeve din 

ver ku drept da: fi aleși. In kapitalz ÎȘI assigurb. 

48 kandidout;, pe: knd asi erau. o. mie de. allegr-' 

tori, în :uelle-l-alte ltolegiuri -abia se- urka num'rulii 

allegstorilor *la vro" duob-zest, . Adunarea -fu dupe 

gustulă -Pringului, kare dette prin: ea o apariny5 de 

legalitate akteloră “sale administrative - și finanyiare, 

forte împovsrstâre pentru poporiă. (1) IE o 

i Splâtarea! minelor “de sare fu datz în limtayie 

lu0 mare skzdere, şi'pe doul anl: mat multă, ” 

-: -emtul: ucrealelorăi, -:e se urka pe anii la pa- 

tru milliâne: aprăpe, şi lare era” destinată pentru res- 

platiri : noui-nale şi :-gratifilezri, fu dăruită de Kamer» 

Pringului Bibosku,' sub titlu: de adaoșă la lista aivi- 

IE, pe vag. a ii 

- “Invsystura iskâlelor, se- era fer»: platz, fu tak- 

satz. kui trei galbeni pe' lun pentru elevi! esterni. 

- Kontraktuliă poştiilor, ” fskuti Io mare pagub» 

“ Onbra lui Hihai kătre egumeau Palada. 

ț 

„! Parinte Palada, . . Uitii, tats, la morminte 

- Tumzie gr6pa mea: E Drasii fak ispite; 

„“izai peatra'mi uea .kuratt Sa fak strigoi, slafie; . -. 

„Fu astoză strulalb , __.. Fa semn sz nu mal vie, 

Du Deak. împelinal- „St piarz-vllu Nekurat, 

(1). Ku OKkasiunea auestei Adunzri, un poet d'atunii frku urmz= 

" tbrele versul: aa : 

„ Tiranul ku nas Mare, 
Ja suflet insz mik, 

"- ..* Spre-a nayiel perzare, . , , i * 
„0 Wompuse=o adunare: i! ! Z 

De Gmenii d6 nimik. A 
” -* 

i 
tă
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pentru 'Visticric, fu şi aucasta sanuionalii de Kamerz,. 
kare:i akords :pe' d'asupra dreptulă: da putea întori! 
fsr3 apelă seritingele tribunalelorii de ntzea instanyb.. 

: -- mBibesku pusse de'bztu -k nuiele o junz gu- 
vernantă din Hanovra, ue avusese neferiuirea a k»dea 
în disgragia neveste! Prinuului, zise D. 1, Ghika, pag. 69. 

+” Asi “e lokulă a însemna. kz în a duoa edigiu- ) 
ne:a Regulamentu'ui  Orgariiki, publikatz sub gu- 
vernulă Prinuului Bibesku, Sai falvifikată mat. mulal 
artikoli importanut din adeveratuli Regulsmentă ; iar 
lestiunea  monastiriloră zise Brinkovenești, remas» de 
la - ILisselef! în- stare de: prouesii, în a' duoa . edimune! 
a. Regulamentului se vede trekutz de: Bibesku sub titlu: L 
do-LEGIUmE Ie, 
"mln skurtă, starea” Romsniet ''sub' Pringulii : Bi: 
besku: se pote resuma' asfel, zize” d. |. Ghika. 

:* uKEzlkarea tuturoră logilor  konstitugionale ; între-. 
„buinyaroa banilorii Statului în' folosul boerilorii, niant: 

şi mil; ridilare' de imposite: îsr3 budgeti şi: kon- 
trolă; -abusuri enorme în administragie; lkorumpyie în! . 
tribunale; lips» totalz de garannie pentru proprietate; 
în fine, desmsuarea familliețile - -.. i na 
"Bate amicii ordinei, ai familiei, ai religiei, ai . 
proprietății, judckant de” kiar vie-preşedintele Kame- 
rel boerești, ku akte ofiuiale. a 
„- Konsululă fransesii din Bukureşt, D. 'Billecocq 

fiind k'a deskrisiă.. kabinetului . dela Tuillerii modulă. 
1 Vezi Monastirile zise Brsnkoveneti, de D. Bolliak. Rom, No, 
1264, anul korent, .!” - ” 

+
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alegerii : “Bibeskului,: și «tote kzte aratarbmiă mat sus, 

fu destuită de. Ministru .Guizot, -. prin : influinga D-ei 

Lieven, - favorita primului minisiru al - Franyei, pe la-: 

re. favorită: sogia Bibeskului o: kulmasse de daruri şi 

de bani. (1). A IN IN 

« 1 Bonduita,, Prin ului. Bibesku, în privinua . MĂNĂS- 

TIRILORE ÎNCHINATE, 0. aflsmă. întrâg* ; în importanta 

operz ku avestu- titlu a Marelui aostru publivistă, D.. 

"Vesar.: Bolliak.... : Prin pulă Bibesku :a. înkis. Şi. skolele 

steşt instituite de Aleksandru- Ghika. | 

Kati despre. libertatea. pressci, S%. se :Vazb: 0pe-.: 

rile autoriloră” din „auellă: timpi, vontito: do fârfeka: 

vensurei ; illusteulii.: nostru. istorikă : Bzluesku,' pentru 

un artikoli istorikii din Maqasinulii +“ Daciei, . tolerată: 

de uensurs,:' fu.silită .ss- se, espatrieze, „ka. sb shape 

de persekuyia Peinuului Bibesku șa .boerilor -szi. -. | 

Ruvierulii Romană al D.:Eliad + fu. sugrumată de pi. 

boshku la 44 Iunie 1848, din, ordinulii lu. Duhamel. 

„De, şi. toul le lunoaştemii. avestea, . fiind: kz a- 

bia sunt. 15,.ant de knd se :lomilteai areste nele-: 

giuiri, am. luată... do. „martoră :însd. pe D. lon Ghika, 

pentru a da mat mult» greutate. operei n6stre. : 

„Akum vom lua de martoră pe. D. loan Eliade, 

| Doskidem PROTECTORATUL PARULUI, şi aitimă la 

poginele 91 şi 28.. a, Ia 

„Urmatorul lui. . Alelesanăru. Gili la tronul Ro. 

mnicj,; însemnatii mai de. nainte de Russia, era Șiir- 

bei, kare o servisse ku zel. Fratele sai, G. Bi- | 
A ARI DN N 
(1) Ilistoire des Principauts, par Elias Regnault, pag. 235 mi 250.



“besku, “slkamotendu'i postulă, o surprins! Mit po Rus: 

sia, 'de' şi “îl: kunoştea ue pom: este. (1), «i: (.-.. 
* „Bibesku fu alles Domni prin dia s sa.” î- Planul 

-moskovită da okkupa “ambele 'uurl; po! kare plânii îl 

demashkasse “Alek. Ghica, numal “putea fi pusă 'în jokii 
;sub Bibesku.: Makiavellil: uraliant! (Mushali) :-s se gin- 
"diră'. atunsl'“'a - întroduue : în -yiare»'! kolonit : 'ruseşti ; 

“trimisseră' dar 'kunzskstori pentru : 'sploatărea * miie- 

„oră; dar Regulamentulă nu îngzduia! auâsta: fură 
- aprobarea: Kamorel. * Bibesku' priimi ku' bunr::voiny 
pe “Trandafiroff ku” a! 'szi, rekomandendu'l ku :dena= 

' dinsulă: ministerului, .kare şi îokeie: * kontraktă ku 

splâtorulă' rusă, “ ordon'zadi -prefekyilor:. de -judone a" 
“da tot :ajutorulă:. “pulinsiosă ;-; adiks,. a“sili-pe pro= 
„-prietarit 'munyilor “a priimi! kondigiuneJo -komunismiu- 
„Iul kosakă: * „40 “fă ie: al: meăzti-dar. a. mei nu :e 
al Eee ii SĂ a 

1 + „Trandafiroit avea înk deplina putere a: adduuo 

din Hussia vr”o patru sai vinul mil:do munaitori; 

"se îngellego “lo soldaui . (des sapours) „Strevostinl în 

„rani, la Gmeni supuși Ș ŞI: i dissiplivae e i ri 

“lui Trandafiroif kstre propietate revoltat spiritele, şi 
silirs Kamera a interpella 'misiisterulă asupra unui aktă 
atztii de skandalosii se ataka: “dreptul publili ș și privat. (2) 
(1)  Konsulul muskală a povzmuită -pe. Bibesku, sz.îmbrase, în zioa 

ungerii, kostumul Ini Mixai Viteazul, spre a'l fane ridikolă, — 
Vezi: lAulziche, la Turquie et les "Mold: -Valaques, par B... 
Paris 1856 paginea 69.:—.,. 

-(2) lin okasiunea asâsta, D. Eliad. “fulnre imita allegoris Mă-
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„„Bibesku nu putu suferi atita .. kutezany5 (au- 

dace) din partea Kameret:; şi dissolvs “Kamera; facţi- 

dsă;-prin asâsta, Bibesku a. 'meritată din partea Mus- 

kalilor, înaluit soi patroni, epitetul: de rari giuvaeră 

(rare bijou) ;: deui, Russia i: dette, prin: Inalta : Ports, 

o' autoritate ' absoluts, fsră : 'kontrolă, -(fr3 kamerz); 

şi. JIJara sufferi tre! ani -jugulă :sză. de feră: kzut kon- 
sîngenil și : kreaturele “Pringului, : subt egida. „sa dom- 
nâsk», vindeaii. „la. liuitanie, fsr5 temere . și ruşine, 

funkyiile Statului; despuiai monastirile, spekulindă a- 
„verile lor; "şi tâte avestea, ka s5 pote “da pretestii 

“cucernicei Ortodocsii (Sînta Russie!). a 'se konstitui 

“epitropulă Romsniel, protektorulă el. neinferesată. 
«-. „Ka sz'șI je pe deplin rolulă. de. destructorii, 

Bibeshku lovi limba nagionals . în sk6le, și martirisz prin 

“ridikolăi şi persekuuie pe slriitori! romzni; astfel kz 

ku kzti își înstreina affekyiunea Romznilor, p'atztă 

kzpsta favârea Jarului, şi, deeptulă d'a guverna ko 
:mznb de feri. Sa 

“ „Kabinetulii. din Petersburg se. veselea de gu- 
vernarea urfcidsă (odieux) şi. ANTINAȚIONALĂ” a Bibes- 

ceasul şi. florile, kare fsku un mare: sgomot, mi influinur 
malt asupra Kamerei: kopiem katova versuri, din atiea fru- 

- m6s% allegorie: : : 
Mr mzacme, msi mzilure, , , 

"Mi spine, mzi ploskama aa 
_Ds-ne pase mi 16 karrz, 
Dute drakului din parrz. 

Nene tatz grodinare, | . 
Ia grndemicte mal bine ' „ 
La primejdia sea mare, E 

- „ We-o ss fast ku'n mzrziive? 
„ Vipz'l peste gard afarz!: 

Ă Meargs drakului din warrz! :



kului : : kat inta Russiei este ia kompromite pe“Dom- 

nitort în oki! poporului, împingenduy; -la -totă felul 

“de abusuri astfelă la Gmenil . oneşti ss fie silit. a 

“se-“arunlia' în. bragele PROTECTORULUI . ononoosii.“ 1 
„La paginea 5], sitim : a 

„ii „Russia .konta pe. grabriica, suppunere ; (a. prom- 

„ta obeissance) a: lui Dibesku.. +... i RTR 

La :paginea., 32, uitim: - ra mt tea 
. „Bibesku,' kare, menagea. oare, kum partidul na- 

- gională, dupe revoiuuiunea din + Pevruarie ; 1848, au- 

zindă :k3 Duhamelă, a zisă „lui. Vilara: în laşi: ks va 

“veni în Bukurești ai da msn de “ajutor kontra. orl- 
kril, „mişkzr,::se umplu ; de' bulurie; : și skimb» îndat> 

limbagiulă sză ku . partidulii; nayionali:.. 1 taksz:.de 

„durcofilismit. şi. de ingratil,- ktre, bine-ucitoarea Russie, 

„Singura care . pdte . duce „Moldo: Româniă: a, fericire, 

adik»: la independinţd, zisea Bibeskui. atita ter 
„ut eine, kunâştei limbagiulă lui, Siro fratele Bio 

beskulut,: knd. ku kuliztoria sa. în. London, ;la. anulă 

„1848, înuellege „uşor, de unde; puriedă, avelle illusi- 

„uni, atit de amwgitâre şi, fatale! +. i 

i „De „azeea, bietulă, Domni (le pauvre diable)) -rzi- 

e [. Eliad, la paginea: 55 din. PROTECTORATULU; 'ȚA= 

 RULUI, era dispusă - -la orl-uo, în favâcea Russici :., a îm- 
„plini adikz ori-ue, dorin, ge: şi intengiuni ; alla. lui Du. 

hamel. ei Bz ta a 4 

La pagina . 45 din Protektorali- stimă 

„Bibesku, dupe. se! a islezlitii de. bună voce (li 

brement), Kosistitugia :proklamats, la. Islazăi la; 9 Iunie
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1848, — sul * poporulă kapitalef : eră. fsrz arme, = 
dupe se a guveraată. duos zile lka'ună Domni ro=.. 
msni, înfrikoșindi se de Duhamel, “abdiks lkorâna şi 

gloria d'a: fl: salvatorulă - Și pe generaorulu: napiunii 
sall. - DN ae 

:„Dar” Bibesku era; Kontinue D. Eliad: ja paginea 

E a, anii bietii potentată; shnervată (1)- (un: pauvre po- 
tentat 6nerv6); și „npusti' gara, “ku: amsgitârea spe- 
rany5 kz peste puyine zile: Duhamel îl va roinstalla 

pe tronulti Rompnieiii 
“ Deskidemii akum o alis operă. aD au Eliade (2) 

şi stimă la paginea94.:- e 
ala '4848,D. Maghir: “fu” numită : de “Prinjulă 

 Bibesku profetă în. distriktuli: Românait. - i 
Deşi linguşită de Bibesku şi de Daskoff, D, Ma- 

eru nu voi îns a' lua pante la jntrigule Mushalilor 
gale Wiokoilor;: -::.: i 

“La 1848, dupe oaie D-lut Magherii Prinwul: 
-* Bibesku promisse a se pune în kopulă miei! n na, 

” ionale; şa nu lasa gara în prada anarhiet. 
„Dar la arbtarea lut Duhamel * în * laşi, Bibesltu 

“skimby “limbagiulă, kum amă' arbtată. - D. Magheru, 
“voindă - sz "li înverge, i skrie din” Karakală- 5 Re- 
volugiunea -a sbuknitii peste Oltă; “desi, cate ue''zie 

"B. “Eliade în' privinua aâsta, la paginca 87: și: 38; a- 
opere! 'salle mal sus tata: 

£. 
DI NI . Ai ” - 

(1) sranul zise fzrz musai, la sr arate, o voinnz de fe- 
mee, 0 prpuur plins de vanitzal mi d'orgoliu. . 

„ (2) Memoires sur les cvenemenis de 181%, par. Eliade Rădulescu, 
publics î, Paris, 1851, ÎN A
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“uD:- Magheru" priimise de la Bivesku, ka 10 uni, | 

urmstorulă biletii, -p'ună petikii - de 'hirtie:. 
„21% simt 'skril 3 lebyiva 6meni. sati restulat în dis-. 
sriee ăvella,: "şi sai konstituitii - în: guvernă. pro- 

“ pvisoriu. Ms întrebi ue!'se faut? :să”. îmipusci!: Te 

„vel înuellege ku koloneluli' Garbasky, kare plz 
„„îndats din: Bukureştt ka. ss se pule în fninrea eg 

- „mentulul -ssii din :Kraiova. :.! - :. 
Şi la paginea 89,:D. Eliade observă, ku a rep 

kovtată > ea “ 

„Mernbrit gpveinulul.ș provisoriă, n stirea auestul 

«billetii,: se 'desisserz a konsidera ; în viitor pe Bibeslu 
ka a pună INEMICU, și A'LĂ TRATA: CA. AST- FEL.“ 

„tii: We legiune pentru - “tribunit poporului, da nu 

„pune nisi uni temeiăi „po promisiunile Prinyilor + sner- 
“vafi:. Dai tii SN 

Tota. în opera D. Eliade, afet. koavârsagţia sa 

? ku Bibesku,. înaintea. sosirii î în Bukcureşti aut Duhamel, = 
„Vezi pag. 31—51.. EIN 

; Starea. doptorabia,« a  Romzniet sub Pringulă Bi- 
“piata, de .și: kunoskuts de not toyi, kari: ami apu- 
„-katiă: auel. timpi 'neferisini ;. de şi. susninulz ku- mar- 

-:turit.:Kalle. Domnilor loan Ghika şi, loan Eliade, . so 
nu potă fi; benuig de : porturbatori, de -meserie,-0 vom 

suspine înks ku: o: resrturio înaintea . aria, “prlesku 
„„tâte.gelle lalte - mosrturit, IP RIaNRIE a A 

Unii împiegată din Tansclaria. onsulatului TU-. 
seskii a publicată la Broksele . în 1847 o: broşuri 
întitulata : e Să
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„1: UB PRINCE “BIBESCU ET"SON "ADMINISTRATION.: 
(Administrarea. Pringului Bibesku.) : . :..:.: 

„+ Autorulă + agestei broşure judeks politika Bibes- 
tatal şi a lui. Dasko(t din puntul de vedere 'ală' in- 
tereselor. Russiei; det, elă konstatz tâte elle arztate 
pin ai, ! şi:ziue ka konduita Hospodarului şa Kon- 
solului falii unii mare rzi. politiset: ruseşti, slzbindă 

“influinua Russiel în Prinsipatete dunvrene. : .:; : e. 

+“Elă konkide în: broşura să! astfelă: -! “. 
„Daskoff şi Bibesku, prin konduita lor nekibzuiti, . 

împingă pe: Romani la revolte: kontra-: Russiel.* | 
“ Daskoif-zigea; :,Bibesku furz; dar Ei guverni, 

avsndă “de adiotantă pe .Bibesku.“ (1). Aia 

Ve “" Invoki . akumă' mărturia D-lui arhitehtă Mellik, 

fostulă “deputatii. ali orașului Giurgiii' în Legislativa din 
„1860, şi borbatăi onorabilă; desi, eats we ne:spunca 
.D. Mellik, mai: deunszzi,: fags. lku mal mulgl:: 

„Nile gnidește” ro D.: Bibesku viindă în ars ? 
Kz Romsnii sunti atztă de proştt “ka se -mal krâz5 
“punti omă kare" 'a' înşellatii: întruni modi atat de 

- nederanii?: Uitat-ai re Romsnii abusurile' ue.'se fs- 
- geaii “sub 'guvernuli szii ? - Kendi. ku: fezerea: teatru- 
"lut. nagională, învepută “sub D. Bibesku, eă' eramă în- 
-'szrsinatii de guvernă "Ku onstrukyia-teatrulul ; şi fiind- 
kz: mamă -oppusi a da kitanus pentru 100 mil de 
kzr5mizi în lokă de 20 mil, Pringuli Bibeeku îmi îm- 

“puta auesta, ziksndu” ml: 

(1). Veză Protektoratul 1 D-Ioă Filiade, pagina 29.1
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ai Ku lupii, kat» s uri ka lupi. (d) e 

— Eăi:nu ştii! ss urlă. ka lupii, i. respunseiă; 
eu: suntii postoruli kore, : kzndă întsineşte Mupulă, i i 
“sparge. kapulă -ku' somagulă. ... --.: E 

„Bibesku bstu din pitoră,: şi ordons ta SD ont 
“dai demissia. . :::.; - 

„i 3 '— Nu-o pot da, i respunsei ș destitue- -mz.: 

ȘI fiindă ks Bibesku se temea: ka sa nu dai 

“pe fos nOȚIILE, ms. destitui: într'unii + modii indirekt, 
 desfiinwsndă postulă mei. 

: „Daka "guvernul aktualii ar vrea; SD uerueteze 

„dosarulii relativii la teatru, s'ar. înkredinya: de ueea ge 

: ştie tâts lumea: ks adikz:tret porut din patru, din' kel- 

“tuolele: fokute- ku teatru: nawională ai întrată în pua- 

ele: -uellor: influinui d'atunul: ai AD 
- Întm adevzr,. tou: ştim. ku ue materiali, ku + Ye 

“ zile, şi hu ve, bani, sa ridikatii” zidirea -palatulut. do 
la Bsn6sa,, în kare ntz astezi bufaiua; kum şi: alte 

„zidirt de po 'lings :gesdina. Vişmigiu | - 
„Pentru. Xkompletarea : uellor. arztate - de : Domni! 

- Ioan „Ghika şi: loan Eliade, :vom adzoga, și uele skrise' 
:de: D. A.. B...., agenti vekiii în. Orientă, în opera sa 
- tipzritz-. la 'DBruksel în ;anulă 1648, ; aduoa „ediniune, 

-sub titlu: Ba Principantă de Valachie sous 
că “Hospodar: Bibescu... .. : -. :;...- 

- Azestii agentii m»rturiseşte în prefagi ga-operei « sale, 

d, profitznd d'o lungr ședere în Prinvipatele dunsrene, 
- şi fiindă 'în - stiînsz legwturs ku :persânele elle. mal 

(1) Despre axest fapt monyţionezs mi Elias Rognault, pag. 243
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insemnate din 'Muntenia, a "pututit kunoaște bine totă 

ime- deshkrie; şi I3, atstă prin karaklerulă: sai, kotă 

işi prin posiniunea sa, e liberii davell influinye mes- 

kine ue ro(zueski pana: unul teitoră, una sa fiindă 

'adevzrulă şi: dreptuli. 

Ka Romzni se ami studiată în aktele offisial 

administrarea Prinyilor regulamentari,. m>rtureskii k5 
'adevsrulă arat diplomatută anonimă, în seca . “o opri- 
“Veşte: guvernulii Pringulut Bibesku. i 

La paginele 61, 62 şi 63 din avtst opers, sitim: 

24D.: Bibesku, profitsndă de: ncângellegeroa - Prin- 

ului: Aleksandru' Ghika“ ku . konsululă russă, publikz 
“la” Paris,' printrună re kare doktor Piecolo (sânsorul 
de press subt Alek. Ghika, pzlmuit de D. Eliad: în Cu- : 
rieruli, Romăni) o broşuri “întitulate ; „Paul Kisseleff 

“et les Principaules de Moldavie et de Valachie, par un 
habitant de Valachie.:- (Pavelă Kiseleil, şi Priavipatele 
“Moldavia” şi: Romznia, de. unii lokuitor. din. Valahia). 

= În aveasti broșurz, *: Bibesku linguşeşte: po ge- 
+ neralulă Kiseleff: ka s 'Şi atirags : protekyiunea sa, 

“ pentru“ a“. înlosni'-urkarea pe tronulă: Romzniel. .Prin- 
“taueastz opers,..D. 'Bibesku' se flu. kunoskutii în 

„Europa, şi: fu priimitii în : România''dreptă şefulă op- 
“ posiniunil. ue ridika kapulă kontra. administrzrit Prin- 
ului” Ghika; aseast» opposigiune triumts în alegerile. 
 deputayilor. pentru Kamiera din 1842; ea fu susyinuts 

„pe:faus de" konsolulii musksleski, de kleruli 'memul- 
: pumită ku legea ve regulasso la. 1840 averile TENI- 

TD A E SR ra (1)



R stireşti de boeri! paraponisiți, ' de aspira gi ta dom-. 

nie, şi de tote cddele: lor. - 
“Poginea 65 şi 66, 

„Adunerea nnmi komissari pentru redalitarea Te-. 

spunsulut la. adressa tronului pe D. D. Vilara şi. Bi- 

beslku, set duo! korifet'ai Opposigiunii, : amznduol .mi=" 

nistril- subt Alek. Ghika, a ksria administrare 0 ser- 

visser», şi.pe: kare se pregwteai akumă a o surpa; 
avestz administrare, şi dala va fi fostii greşit, era greşit 
toti prin abusurile fskute. de ministrii... Tipul Do-; 
msnului .ciocoiii -(parvenu), Bibesku și. Vilara, azi in- 

solenu! (obrasnisi) mine vill (tsritori), ci furz înssruinaui: . 

de maioritatea Adunsri! ku denunmarea ABUSURILORI 
NUMEROASE alle guvernului “Prinyului: domnitor. : Nu- 
mat în: Romznin pote „vedea, sineva. lukeuri menu le . 

„vede în nisi o altz parte de lume: (ka la noi, la nimeni). 

Vetiyt asea- adressd a. Kamerei. . Dar re” redaktoril 

auestei adresse, ajungendi - la. putere, aii stipită ei 

abusurile, . ati ştersii' ci lakrsmile: Romsnici? - Tok-. 
mat 'redaktorii adressei (Vilara şi Bibesku) aii fsluti 
tolkma! avelleaşi abusuri : ze împutaii administesril Prin 
ului -Alek. Ggika..' | 

Paginea 98: şi 99. 

„ „Greş6la Pringulul Alek.. Ghika « a fostă la n'a 
dissolvată. îndats Kamera, : şi n'a':fskută -o : ankets 
penlru konstaturea abusurilor şi pedepsirea. abusatorilor, 

Atanui ami fi vszută prin. pușkzrii. pe mulut din 
membrii auellei Adun'sri, Lari, ka funkyionari. sub gu- 

vernulă lui Ghika, erati fârte' „grei. kompromiși dupe
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deklarrile fslkute de Kamers ; :şi -mal-ku 'scaniv, pe 
D-nii redaktori al adressei, „ari, ka ministri, urraaii : 
sp fie respunzbtori de kwrniuirea lor. Apatia o Prin: . 
jul Ghika, arntz înaintea: şi în timpul elekyiilor, şi pen 
a . kzderea: sa,.:îlu kompromisse leu totulă, grbindă 
destronarea sa. (1). .....:: i Rae 

Pagina. 100.: St RI Ra 
i m Turia „și: Russia, ună la putere. suzeran's; “alta: 

ka putere protektrius, trimisser: duo! komisari. la ss” 
judete “proiesuli : dintre Kamers și Domnitor; “ku: a-i 
vesta se kzlka kiar Re gulamentu- Organitii, sonjţio-: . 
nată de auelleași puteri proteltâre ; lut un art. din 
Regulamentă. ziue ls anchetele :de feluli! "acesta să 
se facă. în urma: plăngeriloră adressate de. Cameră 
înaltelor : ducă Curp Protectdre. i rr 

„Pagina. 102 şi:104. .. - DE 
 „Komiarit trimişi s : fak anketa (Duhamel ŞI 

şolib” -Effendi), unuli ka ss inu kompromiyr pe: kon- 
sului: muskali” Daskoff,: uelkzlalt- lumpsratii de boeri(2) 
înkrimunărs + aminduo administrarea lui Alex. Ghika, : 

“„Dupe plekarea komisarilor, + 'D: Bibesku plealz: 
„iar la Paris, unde se ziye k': a publilat o aduoa bro- 
“șurs, sub iu: 

DE LA SITUATION: DE -IA . VALAGIIIE S0US 1ZADMI- 
NISTRATION D'ALEXADRE GIIICA, suivie de Vadresse de 
IAssemblee generale. de Valachie:. Bruxelles; 1842, 

(Despre “starea Romsniei subt administragia -. lut e, 
(1) . Stirea. ofivialz a_destituirii salle o priimi la 7 Okt, 1842. 
(2) „Les motifs peu honorables de ses conrinctions sont „de pnotoriet€ publique,: zise diplomatul ve nitzmă.



„Moxandru Ghika, urmat» de adeossa Adunsrit obşte şti, 
a aorei Romsneşti, Duksele,. 1849)... : -:- 

| „Asests broşurs este o libclly violente konira' 
Hospoăarulut Ghika,. nedemn d'un omii kare se res- 
pekt> pe sine; în ea Pringulă Ghika e: tratată - de 
arnăutii, prefăculii şi viclena, şi de: inemiciă -al Russică 
şal înstituțiunelor “accordate Principalelr “de către 

Russia. (1) 
| „Kand Pringulă Mexaiăru chila a: poată din' 

ger, starea Finaoyelor era ameasta: DE ea 

Veniturile . ., 18 „099,983 lei . 
Keltuelele  ...: =. 45,110,505 —: 

In kassa' de reservs se afla: :1,100,000 —: 

In kassa sentrale Mae 12110456 a 

“Dupe ve anonimulă diplomat lonstată tote poa 
te arat şi DD. „Ion Ghika şi loan Eliade, adaogn 
velle urmstdre: - Sa 

| Paginea 125. şi 126. ă 
i „Administrarea Prinuului “Bibesku . se! pote îm- 

porii în tret epose:. vea d'znizii : koprinde timpulă 

knd aktele sallo observaăi. formele esteridre, alle Re 

gulamentului - organikă, pn». la înkiderea Kamerei; 

aduoa epoka - koprinde vel trei ânt în are d, Bi- 
besku a administratu finanmele, - a impusti „Duo im= 

posite, a modifikată kodulă sivilă, a restabilită . pe- 
depsa ku mârtea, a fkută revensiunea, a akhkordații 

(1) Asesta dinurmz e un titlu de glorie pentru Gika, de „kare istona 
i va wine kont, -
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pensiuni, a: violată . droptările munivipali, + şi a: desfi=! 
ingatăi legea pentru înaintsri,:tâte auestea. [sr% -par-; - 
tiuiparea Kamerei; -a treea epokz . koprinde _offisurile 

saleve ai desfiinyată.:ku. totulă Regulamentulă : orga: 
niki, (Paktulă konstitutivii al oaie prin desfiin- 
marea | legii. în, kestiunea elektorals.; PE 

-Paginea 197.4 a rr 

 profltendu de bunele disposigiuni alle “Ramerel,. 

Ospodarulă. felu se; treaks duos Legi, în 1843:-una 
“prin kare îndoia taksa; asupra. vinulut” şi. buturilor; 

spirtâse, :şi. dreptală de 5 parale de kapulă, de vits 
înxsmats, pentru intrarea în oraşe; a duoa, obliga pe 
săteni la” șase ;zille de: lukru. pentru poduri și ş şosele. 

: Paginoa-. 190, --. did vi 

Dai 

i rului sub prizinuire de traraolgirea oștirii, fu refusati 
de Kaniorz d'odats ku proiektuli: lut “Trandalirof 

“Pocinea 159, 
rute 

„lifra venitului “ direktă, . fu manginuts, lu tota | 

împuuinarea evidcn!» a populaiunci; “ba kiar, ad3o- 
gat» lu 915, 509 let, de şi: eră o părdere de 95 410. 
ek din venitulii indircktă, fu adzogatăi î însz prin taksa 
arbitrare asupra, passeportelor; Şi prin sumele late din 
kaselo komunale, kontra” disposigiunilor iniperatie alle 

Regulamentului, ue 'opresk pe guvernă a. se atinge, de. 
aveti bani, Ku mijlokulăi avesta, venitulă Romsniei 

sa „vrkată la 18,027 „699 Ie. A a 
” Pagina. 144, Ia 

 pKomparndă' budgetulă ” ogulămânțar; de “sub 

-
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adrăinisfrarea' “lut Kisseleff Tu bugetalii aiiulut 1846, 
întokmită de Bibesku, aflemă differingia în “mat multă, 
la avestă din urms, ku suma do. Lek. 6,243, 159, în 
keltueli. anuale; for a întra în aestăi "bugetii keltu- 
clele administrativă, şi impositele d'o importangs maior : 

aiestea foimaă - o alis serie nuos de operagiuni 
n6âtiznato. "de “Fiscă, - “și “dirigeato de' ună biuroă 
ad- hoc, în' “Ministerul de: interiore. Banit“ destinayl. 

penteu fisorea a duo. grădint public, pentru sekarea 

lakului din. “Wişinigiu, pentru kumpsrbtârea. gevelor la 
făntînele, “din Kapitals, (4) penira Konstrukyiunea unui 

leit la Binila şa unui „podă peste . Oltă,: se luarz din 

spinarea ! Neaimurilor ş? a! “brănilor, (ku beilisele), ş și de'a 
lemnele din pzdurele msnstireşt, şi din sunia Totata 

de Kamers pentru, statua' lul Kisselefi, lare: a refu- 
sato, şi “pentru. lao," sa votată „500, 000 1. 

Paginea 145, 
. uTerea pmdurilor, manestireşi sale 'spitatului 

 Santuluţ. Pantelimon, neautorisatz de Kamerz, şi ese- . 

„kutats "numat Cupă simplu offi isti domneskii, este 0 vi- 

olâre direlsiz a dreptului de. „proprietate, şi o sim uitâre 
perdiie pentru Stat. - i 

„Keiulă Brzilei „(adaogz ȘI podul de peste »0lu) 

Po 

  

(p Aneasta, ka wi  gredinele, a mi teatra, ka tite, era o vin 

* de aur pentru guvernul: lui Bibesku, "lu 5 mili6ne ler, kel- 
“tai. pentra fintzni, var fi putut adusa „apt bun din vinele 

" isvârelor du:prin prejurul kapitalei, feri konsumarea enorm 

'a lemnelor' la mabiina ad-hoc, kare amenings stingerea :pr- 

durilor; mal alles lzrid vede iheva iverea lor sea neregu- 

latz mi arhitrarz. 3 !
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Sa. îpkută, de duo ori, „fiindă ruptă de îneksiunea 

Dunsrit; de ue s5 nu se fals odata şi bine? (1). 

„. Paginea” 146. a 
si 

în, regali. (uni, palată), pentru “noua, sa . sonie (ne- 

3 

 Ospoaurală Bibesku idila da Bandsa .0 “1oku- 

vasta, „Spretarului Ghika) are * palatit să “fakută, ku 

jemnele, ku “Vorulii,, lu Heoremida, ku nisipulă $ si “ku 

baniă, „dela. tealru, "de, la grădini, din „pădurele ms: 
“mstipeşi, de “la fenținele, „kapitalel, “ku banii „lor 
şase zile. al. drumurilor, și lu banii. sarme, “luat 

din - asa” de” elkonomie a relkru silor, kare în a- 

dressai Kamerel, 'rodigeala , de Bibesku Şi Vilara” se 

zisea is, a, fostă jefuită. (dilapidee) de “gefulii Vatunii 

alu iniligici, şi. are ku tote 'auestea avu destul” bani 
ka. Sb akopore |, Keltielele , unul balata” “ kolossală (în 
lare” url, azi, “lupii fiindă “uimentață, ku sudorile Şi 

“lakromile Bieyilor înfurtunaugt- sateni) ” 

Pagiaea MI, Ai 
sine) 

a okksiunea, fâuerii Koiului de la Briila, lare | 

sa sirikatu, „Şa, unet grodini de' la, şostoa Mogoşdit, 
grudinz nefolositâre publikulur pentru posiuiunea sa (2) 

- Sau risipit (ont 66 gaspilles) mai multi de 19, mie 

(0 De ve 7; Fiind ks hoerilor mi. Ospoaaritot le trebuia bani 
BANI MULIII, ka sv dea pe la unii mi alpil din protektori 
lor, mi ka sz iie luksul la înzigimea baronilor din Austria 

si = ua. Lorzilor” din Anglia., Eat de se wi moselie, mi poduri, 
: mi pavage, wi keiuri,- “i îvntoni, mi grzdine, ui leatruri, to- 

„tul se fane la noi rzu, ui p'un intins pisor: ka tâte anestea 
“sr “dea” un venit anual, kare sz între în pungele fzrz fund 

îti: alle Gmenil2r' ferz rnunne, forb temere, [orz konmtiings. 
"(9)..- Ezkutv pentru uei ku' tezsuri, kwul-aclor fzrz tezsnri le vine 

; greu a se dude akolo ura se înt6rse pe jos. TOTUL DEN- 
TRU BOERI! ,
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- li6ne, lei, deosebiti . de, pagubele, nekallculte, sk6se tot 
de la swtent prin nuoele împuneri, ve, ai serul axele 
deşarte. lukrzri.. D 

i, Pagina. 145. E 
„i Se, „pâte pregui Ia, 46 „miliâne i, velă “puzină 

abusurile, se ad isvorităi din învoelele satenilor ku 

i 

proprietarii, pentru, 40000 de. „sate, în timpulă. admi-. 
strzri! Prinyului Bihesku; abusuni' se aă luată ku tim- 

puli:, forma regulats de imposite, 
- Ş “Paginca 149 ŞI 150. . 

* minkideroa Ramerci în. lcursti de patru any, pe 

linge acea kr lipsa ara de drepturile cr politie, “Şi 

i vatama, interesele ș "alle boerilor ș'alle pzranilor, dar 

a lipsită, şi pe orpşani "de drepturile lor:,. fiind ke, 
alegerile: munisipalo se, „felkurz în veștii timpă. cu 

ordinulă poliţiei. Bocrif ue mal konsiderayi farb 6s= 
kluşi, şi de. asi, ka de la of. ue. împyrlsșre” direkts 

sati imdirokt- a alfaucrilor publise, Ku, tot: adaosulă de 

500, 000. lei votalii de Kamers la 1842 „lot în paguba 
kontriliuabilor, “bugetulă Rapitalei cra: în. definită, și 
s6, șusuinea | ku Împrumuteri, ma, allesă kandă i se 

pisse, munisipalitauii sargina. vea grea Wa veni în a- 

jutoruli gesdinelor publive [eo sum anual» de 63000 
lei, k”o subvenițiune anual „de 33,000 Iei pentru 
ieatru,. şi ku suma de 80000 lei pentru keltuelile ma. 

şinet ideailine a, fintznelor; “Ia kare admogenduse. SU-, 
mele pentru fokuri "de artifisii, akuri de triumtă, lu 

minayil feerice, serb'btori,. kzsmtorit alle Domigelor 

PLD RAI O P I a  paee a ACE ae i o a 

[LI
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-Ș alle Ospodariilur, “se urii tote peste s Suma 40 230, 000; 
le), po toti anulă, *dups” 0'prâguire' moderat: 

„Se împuta guvernului Alek. Ghika” 3 are venită 

pe fie kare zi de la brutari și “uăosellari uelă pugină 
0' "mie "de ler; presupuindă auâsta ka un adevze. pentru 

guverăulu' lut Ghils, putemi, atfirma E5, pentru. Su= 
vernulă D.: “Bibesku,. „avesti rușinosii Komeruiă” zu e 

9 kalomnie! ! - i Si 
„Nu mal zikă nimik despre? 'ackurzgia, ul elor: 

kare e proverbials.. Viu la fokulă velă. mare din a 
nulă . 4841, are” a “prefelută în "uenușă 'uea “mai în- 

somnatz; 'pahe a “Dukureștilor:“ avestă. inşendiă a “d0- 
vedită” k5 nu s'a eseltalată. de Bibesku' niul. una “dia 
rissurele” “înpellepte” prevszule! de: Kisseleif - în. Begu: 
lamontulă Organikă;. astfel, „stingerea folulut era „ku 
nepulinită. i i 

| „Ospodarulă: Bibosku, findă Ii assislasso. la a- 
vesti invendii“ YI?0. duos | ore, priimi  aduoa zi de la 
Munivipalitate - o adreşss de” mul; Iyumire. Mulyutnire 
pentru” wo? Tiindă că scăpdsse Bucureştii care arsăse 
(pour avoir sauvâ la ville qui avait brâl6) Sa fi vs-. 
zulă, ku, okkasiunea avesta, pe D. Konsulă Daskoft 
“e, entusiasiă cra "de  Osţiodarulă Dibasku! Elă nu 
plutea : 'pruiepe EROISMUL Bibeskului, kare se „ospusesse 

“la: fumul Nakkzrilor,, Și. lare fata rziasse ku duos, o ore 
prinzilă Si în auea zi nefasta „bi de iale), 

"'Paginea 189, . 
i Iarânit” 'sufferiră; multă săb. guvernul avostul 

Ospodară: de sc plingeai la ispravnist kontra zapaii-
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e
 

lor, ispravnisil dideaă, „dreptate, gapsiilor, | „Kari, ereali 

Ksreaturele Şi. instrumentele, or, de, „hogi ne; „do. se plin 

dreptate ispravniiilori ării i ajutaă la boi A şi. în aile- 

gerile de..deputaui. > Kapanulă, (monopoliă iupaeskă), 

nu în folosul” Stombululut, Ji xi „ală favorigilor” „spo- 

darulul,, era. în „pdl „puterea dul - Cauta n 

j Salve Iniperator,, moriluri . te salutani. (S5. tra: 

eşti, Wosard „Area. pe. ari tu i paz,” te solul „a 
i „5 “ua 

ora; morgit lori aaa si îi up Zita îi at 

  

“ Suspendzmii unii. minut, sitainea, „ka sb fag. RR 2 asta ire 

mă re “kare reflekyiunl. Se isi, 
! 

i 2 Ospodaralui. nu"! era, fel “nat “de Kaări, ni 
fel mai 

do. 'Opiniunca. publi, n nisi, "de „Europa vivilisatz “frilca 
rii 

lu era, de. Nikolzo. l, ală, tuturor, Rossiler: „desi o 
bena 

ae 

vestă, onsuls, “în interosulii Rortăniot dal Vivlisat 
ii Avira 

iuni, ar rusesso. „kutezanjla a. slrie Kabinetulul ranuesi 
la alegerea, Bibeskulur ateste. kuvinte: ze uter 
Na veni o zi knd Muskcalir; irckindd, Prutul, 

vor arunka o sfidz „Europet, întregi, “(, A 

“ Bravulă, Koinsulă. fu, trațatăi de; D. “Butoi ka visi- 
2 ) Totu ba tt UDA 

onarii, ile „bukurie | als 3 fi, simuili, D, Billecoca 
it stu a Si - : ta i 

la, 1855; undă, a Nezută; rcalisal, Profa; sa. din 

Sg ina 
„Dar uoă. păsa, Dibeskului, de. Frana. Russia ST 
magi 

aia at ta pei are 

  

CD Histoire des Principautis Danabiennes, par Flias. Regnault 

: Pag, 198, A RR IT priza ei] 
e isi oi bi at i stea zi 

n 

“
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““Ropiomit „din Istoria Prncăgăteor. “ao: Rănault 
ie 235, pir depeşă, a D lui Nesșelrode, katro 

Da a 
ferea 'Bieskalul. | 

, „Nu. putemi în destulă Iuda: igaleiăiea a mi 

„surilor luate 'de Dumnâta 'ku " avâsts, okkasiune, spre 
„va ajunge la aseinenea resultată. Rekomandaşiunea 
„D-le' a fostă nemerite ȘI. norosita.. „Alegerea: june- 
„ul 'D. Gheorghe "Bibesku *a. RESPUNSU “PE DEPLINU 
mLA A “NOASTRĂ DORINȚĂ. (a parjaitement repondu 4 

„notre dâsin). Te rugmii “dar. a „esprima. Pringalui 

nfelicitațiunele ndstre cele mai. „sinbere pentru: alle= 

„grea "sa. L vei komunikă INSTRUCȚIILE - NOASTRE, 

sil vel. lase Kunoskulă totă d'odats tota SPERÂNGĂ 
„DE SuccEsi CE PUNEM „ÎN ADMINISTAREA' si. Nu 

| mne. îndoimă kg, aceste Speranje. va ti. “curindă a le. 

prealisa; Şi: astfelă „Vă nesptiude eu” DEAINITATE! la 
„ÎNALTA IDEB" ue Împstatulă a avută despre priicipiile 
„salle, despre | car aolerulit, Sail şi despre; talentele sale 
„distinse. i - 

As6sts depeși se e komplelezi “ku + ca “uriiatâre, 
ari amonduog demaskz skopulă ortodocsă ală Or- 
todoksei “Russil,: “ protektriga Romsnilor " uca neinteră- 
sală, şi: “garantul sinceră ală drepturilor nâsire. „po 
litize, o 

Deskidâmă teoriile ' Rogencrării “Romărăel. de 
D. loan Eliade, paginea 948 şi „349, şi mitici, soile 
“urmbtre: .. - LE 

„Dupz maselhria din adlula Sr, 45 Sept.
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4848) Geineralulă Duhamel: “kare! "so. afla: î în 'tabiiră lut 

'Omer ” “Paşa, văzindă în: fie! “sealisinduse! 'sperănjele 

“Russel, espediază fr întirziere  uimmstărăa epistoli 

Katre! generalul Lideis,. în Moldăvii: ai 

„Generale, - aie i 

„Pretestulă legală pentru intrarea ' trăpelor“ Mai 

piesloyil Salle: în Valahia, s'a dată “aa Enlrd Liar Tur- 

it însuși. “Desordinca s'a  ohutir,: sungele' a” “kursii. 

„ursii! ai! întratăi “în artă a nişte: 'varbări i. Rusii 

nicor intra, ka. piotectori. Grsbâşte: te, 'generalulii mei, 

a treue urindu gtaniga. “ROMÂNIA! E A KoAsnnă sic)! 

„Eat “momentulti favorabilă ba” pune “mpa! “pe: Ori 

ne entii şi a ameninyga Ossidentulii.e i 

„D." “Slarlată cină avant dis- 

trikt tulur Duzou, pe “unde eră s5 "tre cala! “Ktuierul dul 

"Dubâmel; pusse': mona “pe “kubieră'! şi desi! depe- 

'şele generalului, dar kuragiulii: “profetul se! “margini 

a “shăte” lkoppio” după “06peșa:sităt, în! presinpă “nota 

pililor 'oraşului, niegroșită, intizăidată “do! boeril* alani 

fat; “a fosti frikm” a'opri- originalul Ku aro Râmerii 

ar fi protestată în fuga Europei kontra scătimenlelor | 

leale alle Jlarulul.“ | ă ii ia 

Venimă iiarzşi: da dpera “diplăăilut snonimi. 
i FRI Pin) 7 

 Paginiea 455: April ciroza ditai 

  

Di: 'Billecocq! fu înlokăiliă în - oinioniă prin! :D, 

"Dor6” ds” Non la” 18462 iBibesku;  Barottivoiă sili 

atrage: în” pârte't;: în: înkirie o as% pe Rare? 0:niobils 

ku selă mat:mare luksăi ; vind o: grid'nz! : înkînlotâre, 

dessinătz şi plantatz, de gesdinarali Mayer, (dendu'!



d 

înss,. kar6 am vbzutii ku okiltâte axele illegalitey; 
ci karo- vorbeskii basată pe ACTE OFEICIATĂ să le 'pu- 

„temă reproduse ori l'snd; că. kare *mi am propusă 

a arta adevrulă în asâsts operă, a lumină opiniunea 

pub, şi a'ploti Romsnilor + ku avsta' ospitalitatea 

iomi-ai akkordaţă; că mzpturisesk în konștiing> k3, 

de: la Dunsre : pin “la; Milcov, ună sipată cra: sub 

Bibesku lontra xoyiel. organisate ; şi asestb -arr3,' pe 

kare sdressa Kameret” kzlie Pringul Gika. o reprosintă 

ka ÎNGENUCHIATĂ: SUBT ABUSURI, guvernul Bibeskului 

i sugea tot! sngele din vinele dc 
„Pagina 181-—182. ii Sie 
“Konturile “anilor” 1843; 184%, 1845. şi” 1846 

fur» sanyionate î3rp qeruetare 'de: Kamcră seriile de 

la 1847:: Impositele stabilite î.i: moduli' el mat ar- 

bitrar, şi slringereu' banilor. dupe “dînsele, şi aplikarea 

loc: multă -niaf” arbitrar> inka totulă fu legalisală de: 

Ramers. “Bugetul: se împovzrz -ku: suma: anual d'o 

jumztate million” de le%, luau din kasa: sentral; lka- 

re kassă, pe lengb suma de '710,000:: se mai res- 

'pundea, aveă Sb! Kontribue-i în viitor, pentru! keltuelele | 

Statului, şi. ku suma - 1,910,000. lei, : sub ititlulu de 

împrumulare; - furb'“sperany? înv . de despgubiro ș. se 

“mal! împovsra -.budgetuli ku. suma de::2,800, 000 „lei 

-în-:kontulii: Ospodarului, ka. despogubire: ipentru kol- 
tuclele “fzkute ku; investitura * sa: la: Konstundinopole. 

0. sum, d'o jumstate, million fu” akordate pentru” Te- 
gularea iberil serii la.Oknele de. sare: keltueal * se 

pu s'ar fi putut urka-dokst la șasc mil'galbeni.:Impio- 
S
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situl” învsigturăt nu i trebuca "aşezat întro îarr uri: 
de, kum a zisă însuși Kiseleff, instrukuiunea aro ne 
voc, de înkurageare. Kontralktarea'“ poştiilor, ! fekuts 
lo” "mare perdere pentru” Stat; fu egalissat orbeşte de 

Karners! şal.; în fi inc, zolulă' Kameret' a mersă atzti 

de: departe, înkst a deklarață 3, 'nemal avind nc- | 
voe ă siti proiektele presintate 'de Ministrii, szi, leu are 
(6tz înkrederea în guverni, “le "votez, „Brin alla 
mare, , În veruetare şi, diskugiune. | 

" Pagina 185 şi A84: 
“i Dăr! ni :s6 va respund la Ste 'auestda lu e 

manviparea jiganilor dupe moșiile mznsstireşti: ms- 

“surz! “destulă ” de Inudabilz” în sine, 'd'âr! f fostă kom= 

plektz, deşi “Pkutz nuinal ku skopulă, da niaska “ati= 
lea llegalitai şi arbitrariuri, Și d'a fi Isudat»' 'de pres- 
sa” curopens, “ Adaogs 'la 'auestea' folosuli fiskulur: 
jigani miinsstireşt. plmteait tributu un galbenii pe anii 

mznsstiril; pe knd, ka: ontribuabil al Stalului, | tre- 
bvica 's% Pites trei galbeni pe, lană. | 
o „Kamera din 18417 a înkeistă sessiunea! "sa: "o 

adresă Îztre' Bibesku de mulşiăniri “siperlitive, pen- 
- “tru. essellentă sa “administrare, Pentri economiile. salle 

şi patriotismul să (sie). 
lar” set “e isiealisșerz m'brlurisirea neadeyărat 

“kare serți' de” bază “Palriarxulul din Konstantinopole, 
pentru Kassărca otsrârci Mitropoliiulul (privitore “la des- 

fauerea' Dibeskului “de' primă - lut: sogie) anel niartort 

falci priimir dreptii rospistire portofolioat. ministeria= 
e a ala 

y
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„le; iar. deputauil „compiacenpi. (servi) . „Priimirs, “toi. 
posturi Şi, ranguri. i 

, Paginea” 186-188, EI : 

i a fi inc, “în Kursolii, vellor patru ani “ata dom- 

nită, ford. kontrolulă Jamerel, “Bibesku a primit. dela 

Iar. 189, 284, 841. lei, la kare se ada0ga. la la ve o 
duos „milioane e, lraşi; din vinderea f tiv a Moşi- 
ilor, falitulut ago 4. 

Paginea: 189. [ a: 
„Nu“ vine kuiva 33; “Râză 3 e o populăpiune de - - 

"310,000, kontribuabili Giznis) s, fi pistita,, în pa- 
tru, ani, 0 sumz atstă de mare; kausa. este. ridila- 

rea „momentans a preuulul “produktelor . în „Europa; 

cats „e, askundea miseria reals, a ăranulul rom3nă, 

| sr ușura 6re-kum grellele sargino alle Statulur.: « DI 

„Kredem k'am arztatii, „totii wo. treboica, s% ştie 
ad. Romanii, ri de, şi i ştiaă „multe din agostea, „= 

la i 

uelle aratate « avi, le pâte vedea în fe olt a "gu- 
vernulut de Ja 1843:—1848,..,. 

, Akum. să lektorul Kunâşte, faptele, lut Voda Bi- 
besku,,- srl permit, a le „kompara , ku "voibele “ut 
Vods Bibesku; deul, eals Yo zivea, Vods. Bibesku la 
44 Fevruarie „1845, în zioa fâtronsril „salle.. Estra-. 
gem teva „Passage din dishursulă tronului. - - 

PATRIOȚILOR al, pompa şi sutele se. m'5 înkon- | 
gi6rs, - auestă “skaunii po. kare, ne, aflu "suită, iar "mal. ” 
aie 
(1) Veză probele în opera ue sitem,
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presus. "do: tote BUCURIA CEA! PLINĂ Be NĂDEJDE CARE 
o VÂză în 'ocrul TUTUROR șa. A 

ŞACĂLDUROASA DRAGOSTE. ce PURUREA “AN RĂNIT, 
CĂTRE PATRIA MEA, ȘI STATORNICA |, "NOTĂRÎRE „CE AL 
A MERGE PE CALLEA DREPTĂȚII, FARĂ, A MÂ ABATE, NIOL! 
ÎNTRUNE Cupă şul. - 

„„DOAINU, volt. FI [a "ce atAgi Cusoscurii “ur tă 

NISTRU ȘI! MĂDULARUI AL OBŞTEȘTEI ADUNĂRI : DREPTU 
CĂTRE, TOŢI, nu voiii tree ku, vederea” niul binele 

spre al „respliuti, nist rzulă spre al pedepsi... | 
. Este vremea, Domnilor, S5 skzpămă patria: n6s- 

tr de NĂPRASNICELE NĂRĂYURI (abusuri) so Sai în 
kuibati în ssnulă cl; şi amerinys a seka ort-u0, îs- 

vor de ferisire, de nu se vor 'lua straşnite m3surt 

spre a lor grabnilz prekurmare, (4), A . a 
„Astszi, PENTRU CEA DUPE URMĂ „OARĂ, - SE .RI- 

DICĂ GLASULU MEU A ÎNDENINA SPRE POCĂAȚĂ PE CEI 
RĂU NĂRĂVIȚI ; IAR, MĂINE SE VA ÎNĂLȚA GLASULU PRA= 
VILELOR MA PRESUS. DECĂT „AL MEU ș. Şi voii fi silită 
a sterui, din 16tr virtutea, ka a lor voing5 55. so ad- 

dul în _uea mal deplin» Szvinşire. Da 
| „Domnilor, întorkzndu-vs În sznulă “farmillier, 

fasent kunoskute PRINCIPURILE DOMNULUI vosTnu.(1)« 
La 1857, ku okasiunea Divanului! ad-xolk, Prin- 

mulii Bibesku. reintr» în. „Mars, „dupe o lipsă de optă 

(1)  Allusiune la guvernul lut Alex. Gika; a insulta 10 asemenea 

zi pe rivalul kzzut, dovedemte sel punin Lipan de nobleye suf 
* fleteaskz.: 

0), Vezi în [Gea offiuialy din Feruariu,, 1643, tot în arest sens, of. 
fisul No. 9, Ianuarie 30, ksire konsiliul de ministuiă,! Kum 1ui dis= 
kursul so% kwtre ostami de la 14 Fevruarie 1843, 
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E , . Şi, te anrs o 
up AZI din Iar: i 
"Kraf Romshil nuniăţ vor 

e, -* Po'-Bibesku: Domnitor. | me 

Pta rd și a oa Bi 

Dia POST-SCRIPTU It 
Avesta. opers cra, sub “tiparu,. kînd vitinmm “în Romănul, dela 6.:0kt.. 1862 (No. 219) demissiunea din deputzyia. Kamerel a lut Yods Dibesku, are ziue ks: 

i În ÎMPREJURĂRILE DE ADI; SE. SIMTE NEPUTIN= | aCLOSU. A ÎNDEPLINI -DORINGA ALLEGĂTORILOR. SĂI. i 
Fiind-ks dar Nuorul: :se ,depiurteazs, “paratonerul va fi în pstrare pîn atunui kînd, săi Vodz Biveslu se Va: simyi în PUTINȚĂ: D'A ÎNDEPLINI DORINȚA ALLEGĂ= - TORILOR .SĂI,: sai. partidul SBii, vâ:lulra în lokul- su la! în -prezioa lui 94 - Ianuariu 1859. ;Atunst tomi publika 'auâstz: Operzi: si a i a 

  

  

  

  

“1:19 Oltom 1862, i e pt C.D: AnrcEscu, Și 
i | VERIFISAȚ II a 987 pi, - Ti seg 2 Zi 
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