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In 11/23 Fevruarie 1866, în dura propuner ei făcute de Guvernul provizoriu, Senatul şi Adunarea Lleclivă, conform :dorin-.
ţelor rostite de Divanurile ad-hoc din-1857, au ales și aclamat în
vcniatineilăia de Domn Stăpâniton al Pr incipatelor. Unite pe. Alteța
“După
declină;
zoriu a
înainte,

ce Comitele de
în nod formal
luat holărirea a
condus de idea;

trebuiă să

Incă

fie fapta

șase

zile

însăş a naţiunei.

înainte * de

12/24 Dar tie, Ion
Ministrul

Flandra a declarat în 18/55 Martie, că
Coroana ce i se oferiă, Guvernul provinu se opri la jumătate cale, ci a merge
că :noua situaţiuno ce
« se crecă României

Ghica,

declaraţia

Președintele

Afacerilor ' străine, trimite

Principatelor-Unite

Comitelui

de“ Flandra,

Consiliului

lui loan

de

Miniștri și

Bălăceanu,

la Paris, uriăfoarea teleggramă,

în

Agentul:

scur id, ener-

gică și înimoasă:
„Declar ați că ma a. ales pe Comilele de Flandra candidat în conh a
Fr anciei, că suntem .hotăriţi şi doritori a susţinei po orice candidat ce.
ne-ar propune ca, Și că

- In 13/25: Martie,

garantăm

succesul“.

Ion - Ghica răspunde

în: iirmătorul mod

la o

telegramă, a 'lui Bălăceanu din Paris, - care dăduse un nume de can=
i
SE
didat nodoscifrabil-:
" «Cifra 82.136 a numelui ce indicăţi niu există în: dicționar. Cu toate acestea,
dacă

Comilele de Flandra

Analele

A.

l.—Tom,

refuză, grăbiţi refuzul său ofiîcial, ca să pulem

XXXIV.—Memoriilo

Secţ.

Istorice.

1
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acceplă pe noul candidat. Negociaţi în secret cu dânsul. Asiguraţi-vă în
secret dacă vrea să vină a primi Coroana, suntem gata să stabilim: un
fapt îndeplinit. Daţi-ne rezultatul şi numele candidatului.»

Imn

Jon

14/26

Martie,

loan

Bălăceanu

telegrafiază

din

Paris

lui

Ghica:

«Drougu de Lhuys ar dori un candidat și ar voi să cunoască candidatul
Guvernului român,

pe cara l-ar propune

Carol de Mohenzollern ? Aceasta nâ-ar
vorabil în ochii lui Napoleon III.» .
Tot

în

următoarea

acea

imediat.

Mă

autorizaţi

a numi pe

înfăţişă sub un aspect. foarte fa-

zi 10x Br dtianu - trimite - din Paris

lui

Jon

Ghica

telegramă:

«Ac dispozițiuni bune. Anglia are deasemenea convingerea
cipe slrăin e posibil. Candidatul Angliei este Hohenzollern.»

că un Prin-

Iun 17/29 Martie, „Locotenența Donmească. disolui „Corpur ile
Zegivitoare. .
|
e
-

: „*

“ma 2/23 Manlie. Sau intrunit, ca în anii precedenţi, membrii și vudele

Casei Regale la Berlin, pentru a serbă ziua nașterei Regelui Wilhelm.

Pr incipele. Carol-Anton de

'Țărei dela Rin

Hohenzollern, Guvernorul

și al. W estfaliei, precum

cîpele. ereditar. Leopold,

milita al

şi. fiul său mai mare, Prin-,

au venit dela Dusseldorf. Și. al doilea fiu

al Principelui,. Carol, se află: la Berlin, fiind Prim-locotenent în-al
doilea regiment de Dragoni din garda, regească,
,
Dimineaţa, întreaga, familie vogală se întruneşte la palat și aduce
Regelui felicitările sale, Prânzul “de familie e la Principele ereditar
al Prusiei, Scara este o reprezentație teatrală la Palat,
„In 13/25 Martie, Principele Carol, tatăl sciu și fratele său Principele Breditar, trecând mai întâiu pe la Dessau. pentru a vizită po
rudele lor, merg la Diisseldorf, pentru a serbă acolo Paștele, dimpreună cu Principele Prederic, fratele mai mic al Principelui Carol,
Locotenent la regimentul 5 de Ulani, Princesa 'de Hohenzollern și

Princesa Maria, cu Princesa Ereditară, Antoinotta, se aflau la Ouchy
pe lacul de: Geneva; ; iar Principele Anton serbă Paştile în Palestina,
Iu 18/30 Martie, în Vinerea Paştilor, sosește la Diisseldorf Ion

Brătianu, și trimite, ca reprezentant al României pe lângă Conferinţele din Paris, următoarea scrisoare PP incipeluti Carol “Anton de
Hohenzollern. |

E
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«Cunoscând din altă ocaziune simpatiile Alteţei Voastre Rezale penteu cauza
românească, am crezut că împlinesc un mare. serviciu - țărei mele, prezen-;
tându-mă Alteţei ; Voastre. Regale. Sper, „Monseniore,
arordaţi audiența, pe care am onoare a o solicită.»
In

19/81

Martie,

Ion

că xeţi. binevoi să-mi;
gt

Brătianu'e pr imuit de Principele

Cumol

Anton 'de Hohenzollern în audiență, care durează, trei ore. Bră-"
tianu comunică Principelui, «că Locotenenţa Domnească a Româmiei, urmând. impulsiunei Impăratului Napoleon, are întenţiunea
a propune poporului să : aleagă de, principe pe al doilea fiu.

al Alieţei Sale Regale, Principele Carol.»

!

DE

|

Brătianu este invitat la prânz, la cara iea parte, și “Colonelul de.
Rauch, Comandantul Regimentului.al 11-lea..de Ilusari. Sa vorbit
mult de București și de, afacerile economice, ale. țărilor dela, Dunăre...
După prânz, Brătianu zice Pr încipelui, Carol: «Mi s'a, vorbit; mult,
de Alteța Voastră, la Paris, unde ni s'a spus că, sunteţi la Borlin;
sunt foarte fericit că A. 'V..se află aci».,
Principale Carol. răspunde, că e la Diisseldorf în congediu și că
după două zile să întoarce la Berlin la regimentul său, —adiogând-—
«cu atâța mai mult că poate vom avcă: “răshoiu:

Colonelul de Rauch însoțește po d-l Brătianu la. otel și i romito
întorcându-se Principelui Carol rugămintea, d-lui Brătianu de a aveă,
o conversaţie privată cu Principele, Aceasta, i so acordă la 6!/,

ore “seara.

Ion

Brălianu se prezintă şi oferă, Principelui

Co-

voanăa, orientându-l în o conversaţiune. de: două, ore asupra situațiunei., țărei sale, arătând “poricolele la. cari România, ar fi expusă,
dacă provizoratul actual ar dură timp mai îndelungat, Și roagă să
se iea o hotărire favorabilă, ”
Principele Car ol răspunde că el. simte în sine cuțajul. a luă
asupra sa o asemene misiune, însă cu toate aceste, se teme că,

ea e mai presus 'de forțele sale ; de 'accea, 'nu' poate da acum un

răspuns hotăritor.: Afară, de aceasta ' el .nu știe nimic despre. intențiunile Rogelui. Prusiei, Șelul Familiei, fără de a cărui voie nu ar
Dă
|
puteă luă o hotărire. “atât de importantă.
Brătidiiu, atinge legăturile Principătelor' Dunărene. cu Turcia,
Principele Carol nu vede iîn aceste o piedică pentru dânsul, mai ales
că nu va fi greu de a, desface aceste legături. Pentru momsnt el crodo
că “această situațiune este o garanție mai mult, decât o piedică,
căci "România nu o încă, destul de tare, ca să stea, chiar acum po
înseși picioarele. ei.
î.-

4
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» Astfel amândoi se despart, fără ca Principele să fi dat o declarațiune pozitivă. Brătianu promite a nu face pentru moment nici
un pas înainte. în această privire și -se întoarce la Paris.
Brătianu a făcut cea, mai bună impresiune asupra, Principelui și
a Familiei princiare, atât prin personalitatea sa plăcută, cât. și prin

atitudinea sa de bărbat de stat, dovedite
în aceste convorbiri.
*

_Neînţelegerile se ivise în Conferinţele de Paris, chiar din întâia
zi a întrunirei—în 25 Fevruarie/9 Martie—, şi ele au fost, caracterizate în. primele trei
deciziuni hotăritoare..

ședințe

prin
o

Chiar în a patra ședință din 19/31

amânările
a

Marlie

succesive

ale unei

sau produs aceleași

șovăiri, despre cari d-l Drouyn de Lhuys declară. acă dacă sar
prelungi, ar aduceo atingere a autorităţii și chiar a. demnităţii
Conferinţei», arătând totodată la, finele şedinţei, că după părerea sa
nu sunt decât trei căi de urmat, pe cari le și enumeră.

Conferinţa s'a, amânat pe ziua
de ' 23/4 Aprilie.

“Protocolul

IV al

Conferinţei

din Paris

din

D-l Plenipolenţiar. al Rusiei zice că nouăle
Petersburg trebue să-i sosească

numai

19/31 Martie 1866.

instrucţiuni ce, așteaptă din.

la 4 Aprilie ; nu

va fi deci nimeni,

surprins că d-sa se va abţineă a se pronunță asupra cestiunilor ce, ar fi examinate în ședința de astăzi. .
|
îi
a

D-l Plenipotenţiar. al Franciei aminteşte

d-l Plenipotenţiaral Maiestăţii

că, după dorința exprimată de

Sale Britanice, i întrunit

Conferinţa, ' înainte

de ziua ce fusese fixată, și invită pe d-l Conhite Cowley să expună obiectul
acestei convocări,
Da

„D-l Plenipotenţiar,al Muvei Britanii zice că rezultă” din informaţiunile

venite Guvernului

său, din. Bucureşti, că hotărtrile Conferinţei

acolo cu o extremă nerăbdare

erau așteptate.

şi că, dacă Plenipotenţiarii ar întârziă a luă

o hotărîre, turburări mari ar fi iminente. In faţa, unei asifel de stări de lucruri, Guvernul său a socotit că eră urgent a întruni pe Plenipotenţiari.
D-1 Plenipotenţiar al Franciei adaoge la informaţiunile generale date de
Comitele Cowley, că Plenipotenţiarii trebue să fi ştiind că o depeșă lelegrafică, expediată din. Bucureşti în ajun, anunță că Guvernul provizor a disolval Adunarea şi a convocat una nouă. Acest incident poale pane Conferința întro siluațiune dificilă. Ea a recomandat dela începul oamenilor.
întestiți provizoriu cu pulerea în Principale a se abțineă și a aşteptă;
aceasta.
însemnă că conferința luă îndalorirea să facă ea însăş cevă.
Trăgă-

875

" AUTORITATEA

FAPTULUI

INDEPLINIT

EXECUTAT

IN

1866.

.

5

nând stabilirea holăririlor sale, ea s'a expus a veni prea - târziu; evenimentele o ieau înainte, și Conferința este pusă în allernaliva de a luă fără
întârziere o holărîre înlr'um fel, sau a renunță la mandatul scut.
D-l.Plenipoţențiar al Rusiei se uneşte .cu ceeace a spus d-l Drouyn de
Lhuys. Găseşte că Guvernul provizoriu din Bucureşti a lucrat prea pripit |

nu e de regretat întru nimic Adu
şi, fără a aveă dreptul. De altmintrelea

narea, disolvată. Intreabă ce se propune?

|

“D-l. Plenipolenţiar al Franciei aminteşte că Plenipotenţiar au. trebuit să

consulte Curțile lor; e regretabil că nu sunt toți provăzuţi cu instrucţiuni
suficiente. .
Dl: Plenipotenţiar al taliei, observând că ovenimentele intâraplate la, Bu“cureşti au putut face” inaplieabile, cel puţin în pante, instrucţiunile pe. cari
Plenipotenţiarii se rezervase a le cere dela Guvemele lor asupra cestiunilor
AR
puse în Conferinţă,—

D-l Drouyu de Lhuys răspunde că sunt

principii,

a cărora examinare e

totdeauna oportună : suntem pentru o adunare sau pentru două adunări?
Ne putem tă în lolul după dorința. -populaţiumilor ? Guvernul Impăratului
ar. cere altcevă mai bun: dar se pare că se tinde a înlătură Principele Străin.
D-l Plenipotenţiar al Rusiei declară, în ceeace-l priveşte, că nu are a
se pronunţă în acest moment asupra acestui punct; ; îşi aşteaptă instrucțiunile.
„De altmintrelea crede că ar fi necesar a reintră în terminii Convenţiunoi dela

1858; expresiunea, dorințelor populaţiunilor ar rezultă în mod
această măsură,

natural din

„D-l:Plenipolenţiar al Prusiei e de piirere, că. evenimentul. întâmplat la
Bucuveşii, deparle de « aveă ca efect suspendar ea holăririlor Conferinţei,

ar lrebui din contra să le grăbească. Suntem în prezența unsi ţări în rovoluţie; Tcceace se petrece acolo e supărător fără îndocală și foarte regretabil;

dar în sfârşit acostea sunt faptele și această situaţiune va încetă cu atât mai.
curând, cu cât sc va fi adoptat o bază, pe care si se poată stabili o< linie
:
. ...
de purtare.
D-l Plenipontenția al latiei presupune că Conferinţa ar luă o hotărire,

la care Principatele refuză a se supune, şi întreabă ce ar fi de făcut atunci?
D-l- Plenipotenţiar al Turciei răspunde. că totul e provăzut prin Tractate

în asemenoa

caz.

D-l Comile Conley,- întrebând pe d-l “Plenipotențiar al
părerea sa în. faţa celor întâmplate la București, —

Franciei, care e
;

D-l Drouşpn de. Lhug/s răspunde că sa pronunțat dela. inceput a a se recurge la o singură: adunare. Dacă, Conferinţa sar fi hotărit pentru convo-

carea unei singure adunări, ea nu sar fi aflat întrecută de eveniment și în
"prezenţa! unei -hotăriri luate fără. voia oi şau: col puţin în afară de. ea.— De

6

Da

altmintrelea
nului

„n

această,

Impăratului.

A
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măsură nu' e de loc în opoziţiune cu vederile Guverse recurge

la o singură: Adunare
— ceeace

este

încă

și mai Dine,— dacă această operațiune electorală poate aveă loc fără -turburări, na încetata aveă acest folos, că na prejudecă nimic în contra 'mănținerei

Unirei,

lăsând pe : partizanii

separațiunei

cu

lotul liberi

de a-şi

manifestă doiințele, fiindcă, a fost bine înţeles că, pentru a fi: mănţinută Unirea,

trebue ca în orice caz

majoritatea

Deputaţilor

Moldoveni

să fie căștigată

pentru ca. Linia de purtare adoplată de Trancia este foarte simplă; anume
să se țină socoteală de dorințele populațiuniilor penlru Unire. şi Principe.
"Slrăin.— Unirea este şi mai mult decât o dorinţă exprimată sclemn.. Ea
esle 'o realilale, care a intrat în Actele - Diploinalice şi în'-Fuple, şi care se
reproduce la fi ecare pagină din: istoria Principăteloi- de' zece ani încoace ;
într'un cuvânt, ca, este un fapt obligatoriu pentru tcată; lumea, câtă vreme acest

fapt .nu va fi produs o manifestaţiune

spontance în sânul Adunărei

îîn 'scns

contrariu, — Cât pentru Principele Străin, dorința populaţiunilor, în opinia
Franciei, nu este mai puţin: legitimă :-și întemeiată, 'căci. e firesc că, după
ce au sfârșit toate celelalle:combinaţiuni, ele să dorească a faceîîncercărea
şi cu aceasta; şi ar [i oare: aceasta întâia “dată,: când un popor a: cerut
străinătăţii anu Principe pe care nu-l puleă află la el? Mai mult îîncă, alegerea unui "Principe 'Străin' n'ar [i!'de loc incompatibilă cu Suveranitatea

Porții. Deci Francia, este: mereu favorabilă, acestei: combinațiuni :. dar cum

această combinaţiune a rămas în stare de simplă dorinţă şi cum este în opoziţiune cu Stipulaţiunile Internaţionale cari n'ar puteă [i modificate decât cu
concursul tuturor Puterilor, d-l Drouşn” de Lhuys nu poate decât să regrete
opoziţiunea ce-ca a întâmpinat pănă. în prezent. -

-D-l Plenipotenţiar al Rusiei observă că discuţiunea asupra Principelui
Străin a fost pentru moment" scoasă din deliberaţiunile: Conferinţei. In. co

- priveşte Unirea, d-l Baron de Budberg contestă,
că ca ar [i în dorinţa populaţiunilor. Moldova
întârziază a se aveă în vedere tendințele sale,
-monstraţiuni În sens contrar. In sprijinul acestei

cum a făcut-o și mai înainte,
nu vrea: Unirea, şi dacă se
se vor ivi cu siguranţă doaserţiuni, d-l Plenipotenţiar

al Rusici cetește o depeșă a Consulului rus din lași cu data de 5 şi o alta

cu data de 9 Martie, în 'cari se spune, că “Agenţii Guvernului: “provizoriu |
lucrează prin toate mijloacele în favoarea Unirei. S'a adus chiar din Muntenia
la Iași o baterie de artilerie, Cu toate acestea, Moldovenii resping Unirea,

afară numai dacă ea se va face cu un Principe Striin: — D-l Baron de Bud-

-berg

este

convins

de exactitatea

acestor rapoarte;

totuș

n'ar putea

să ceară

celorlalți Plenipotenţiari să aibă aceeaș încrodere. Aceştia însă vor înţelege,
că Rusia nu poate consimţi ca libertatea opiniunilor să fie asuprită iin Moldova.

D-l Plenipotențiar al Franciei observă că, departe

de a.:vroi: vreo

asu-
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prire de acest fel, Guvernul Impăratului a consimţit, ca populaţiunile să fie

puseîn măsură de a-şi exprimă din nou dorinţele : lor. — De altmintrelea,
, facut “ceeace Francia doriă să: vadă,
_convocânduse o singură adunaresa

făcându-se de către Conferinţă.

o

o

3

o.

Ie

D-l Plenipotenţiar al Prusiei zice, că evenimentul, oricât de regretabil
ar fi, are cel puţin folosul de a simplifică cestiunea: la “Bucureşti s'a luat

hotărîrea,

Ia

s'o propună.

pe care d-sa însuș vroiă

D-l Baron de Budberg exprimând din nou

dorinţa, ca să i se acorde.

linpul penlru a-şi prind înslrucțiunile, şi cei mai mulţi Plenipotenţiuri
DR
e
cerând să refere Guvernelor lor,—
D-l Plenipolențiar al Franciei rezumă starea cestiunci. După” ce a spus”
că această situaţiune n'ar puteă să se prelungească fără a aduce o atingere u
autorităţii morale şi chiar a demnităţii Conferinţei, adaoge că, după părerea
sa nu sunt decât irei căi de urmal:—A lăsă populaţiunile cu lotul stăpăne

de a dispune de soarta lor, cum se vor pricepe—A le conduce şi a le su-

tisface, luând iule holăriri drepte, polrivile cai ircbuințele lor şi cau împrenilor,
jurările,—In sfârşil a mau ţineă nici .o socoteală de dorința populaţiu
ar li
dacă
apoi a le impune cu sila holăririle Conferinţei: Primul sistem,

adoptat de celelalte. Puteri, nu ar contrariă de sigur Guvernul Împăratului;
el corespunde în totul părerei sale, fiindcă ar lăsă drumul cel mai liber as-

piraţiunilor țărei, şi mar. da Puterilor altă responsabilitate decât atunci, când

din evenimente ar rezultă

vreun

pericol pe care ele ar fi ţinute să-l pre-

putcă
întâmpine, AL doilea ar [i de sigur cel mai bun;.dacă toate Puterile ar
treilea
al
despre
să se uncască curând în privința hotăririlor de luat. Cât

“sistem, d-l Drouyn de Lhuys nu ştie dacă ar găsi mulţi partizani; ar fi în
aparenţă cel mai favorabil pentru drepturile Porții, însă ar deschide calea
se înpentru 'cele mai periculoase complicaţiuni, şi Plenipotenţiarul Franciei
cari
acelora,
tor
recunoscă
fie.
doeşte - dacă Guvernul Otoman ar trebui să
ahe
Moldo-Val
le
i-ar. impune misiunea de u face să domnească în Principate

ee
o ordine de lucruri pe care ele-nar voi.
fi de adresatîn ăcest
n'ar
dacă
întrebând
i,
Conferinţe
“Unul. din membrii
aa
moinent vreo comunicare Guvernului provizoriu,

că, i sar puteă cere 'să facă cunoscut moSavfet Paşa exprimă părerea
i a tivele 'măsurei, pe care a luat-o. Ar fi poate de. demnitatea Conferinţe

cere explicaţiuni în această privinţă.

i

Conferinţa se. amână pe Miercuri (23 Martie) 4 Aprilie.

In.22 Martie/3 Aprilie, Comitele de Bismarck trimite Prinpricipelui Carol- Anton de Hohenzollern următoarea şcrisoare,

mită la Diisseldorf în 23 Martie/4 Aprilie;

8
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«Ambasadorul Regelui la Paris mi-a “telegrafiat. ieri; că - Agenlul Guvernului provizoriu din Principalele Dunărene i-a comunicat în mod confidenţial,.că acel Guvern dorește să ofere Coroana, României. unui membru
al familiei de Iohonzollern, fie Principelui. Domnitor însuș, fie unuia din
fiii Alteţei Voastre Regale, indicat de Voi cu învoirea Maiestiţii Sale Regelui. Numitul Agent mă roagă să aduc: această comunicare la cunoştinţa
Regelui şi că va face un demers oficial, îndală ce se va slabi că Maieslatea Sa nu e defavorabil, adiogând că Impăratul Napoleon, pe lângă
care Sau făcut demersuri directe, ar preferi: pe un Principe .Ioheuzollern mai mult decât pe oricare alt Principe german. Din. ordinul Maies"1ăţii Sale Regelui, am onoare a vă încunoștință despre acostea şi a vi le
supune respectuos, pentru ca să comunicaţi ideile. Voastre,. de va [i nevoie,
direct Maiestăţii Sale Rogelui».

"Tu 20 Martie/1

legramă lui Ion

Aprilie, Ion Brătianu trimite din Belin o te-

Ghica.

«Carol 'de Hohenzollern

primește

în “relaţiune cu Napoleon II».

o

|

Coroana fâră condițiuni. Sa

:

„In 28 Martie/4 Aprilie, Principele

pus imediat

Sie

Carol primește dela, Princi-

pele Regal al Prusiei înștiințarea telegrafică că a fost nacmit Șef de
Liscadron d la suite în al 2-lea Regiment de Dragoni al Gardei.

“Protocolul Y al Conferinţei din Paris din 23 Martie/4 Aprilie 1866.
D-l Plenipolenţiar

Aprilie, după dorința

al Franciei. aminteşte

exprimată de

că Conferinţa sa

amânal

la

cea mai mare parle din membrii ei,

pentru a primi instrucțiunile guvernelor. lor. Ii ceeace-l priveşte
, a organizal cu chibzuinţă .cestiunea supusă în acest moment Conferinţei,
și după
ce a luat ordinele Impăratului, a rezumat modul de a vedeă al
Guvernului
său înlr'o depeşă, cu dala de ieri (3 Aprilie), adresală Depreze
ulanților
AMaiestăţii Sale pe lângă Curțile semnatare ale Tractatului de
Paris.—D-l
Drouyn de Lhuss ceteşte aceaslă depeşă, în care, întemeindu-se
pe aceleași

consideraţiuni pe cari le-a prezintat Conferinţei mai. înainte, întreabă
dacă
dintre cele trei sisteme indicate în ultima ședință, - cel mai bun n'ar' fi
a

lăsă populaţiunilor înşile grija de a-și regulă soarta, rezervându-se interven
ţia,

Conferinţei numai .pentru cazul unei violări a drepturilor consfinţite
prin
'stipulațiunile internaţionale. In rezumat, Principatele ar lucră pe
răspunderea

lor,-fără allă restricțiune decât aceea de a nu aduce nici
o atingere dreptu-.
rilor Curţii Suzerune sau ale Puterilor garante. Dacă
sar întâmptă o abatere

dela acestea, din partea lor,. Conferința va trebui să: fie chemată a
vedea ce
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de purtare ar fi:în armonie cu "voința matifesConferinţei,
de a ţinea socoteală
de dorinţa :poar fi de acord cu Actul Adiţional din 1864, care
facultatea : de. a-şi schimbă ele : singure regimul

lor "intern, fără a aduce de altmintrelea o atingere:> drepturilor Curţii Suzorane sau ale Puterilor garante. ::
i
,
„D- Plenipotenţiar al Turciei observă, că , sistemul ce su expus o aşezat
pe un principiu cu totul nou şi care nu are: precedente — « lăsă populaţiumile libere a dispune de soarla lor ; — aceasta ar fi contrar. tuturor iractatelor. Astfel lăsate în voia lor, Principatele vor reveni numai decât la. Unire
cu: Principe Străin. In adovăr, nu trebuo.să'se uite că Guvernul provizoriu
„este stăpân a conduce alegerile după placul său şi că poate face tot ce va
oi.
— Deci Conferinţa trebue să intervină, și să facă cunoscute hotăririle
sale la Bucureşti. Dacă; Guvernul provizoriu ar refuză să se conformeze hoitărîrilor ei, Conferința ar puleci decide să numească în locul lui un singr: Caimacan.
D-l Plenipotenţiar al. Franciei răspunde lui Saci Pașa, că până în present e greu a adimile că. Guvernul provizoriu
nu sa supus holăririlor
Conferinţei, pentrucă aceasla nu .a hotărit. nimic. Nu numai că nu sa
transmis Principatelor nici
n
o dirooţiune, dar li s'a interzis şi lor înşile a hotări covă.

„Dvreo

Plenipolenţiar

al Austriei spune” că dacă Conferinţa

hotărire, cel. puţin ca a adresat

recomandaţiuni

n'a luat încă

Guvernului provizoriu

şi: acesta nu a ţinut nici o socoteală de ele.
„„Safvel. Pașa adaoge că fâră îndocală Adunarea din Bucureşti nun e nicidecum de regretat;. chiar stu făcut bine. a o disolvă, căci apucând a se pro-

nunţă prin votul.său, ea nu putcă
dinţeze; dar Guvernul

a fi prevenit Conferinţa.
D-l. Plenipolenţiar

îndeplini misiunea co eră să i se încre-

provizoriu n'ar fi trebuit să ica această măsură, fâră a,

La

.

al Auslriei

aminteşte că

cinci. cestiuni

fusese

puse;

întreabă. co devin ele; dacă acum 'se face abstracţiune de ele, ne găsim înto cale cu totul nouă, şi în -acest caz ar.- fi poate; de
"nouă instrucţiuni. .

nevoie

de

a primi

„ D-l. Plenipotențiar al Marei Brilaniei zice că sa mărginit până acum a
indică foarte sumar modul de a vedeă al. Guvernului său, şi că sa abținut
a răspunde

la observaţiuni,

cărora

el nu

puteă să le dea.

consimţimântul

său; speră că, evitând 'astfel discuţiunea, va aveă mai mulţi sorţi de a ajunge

„la o înţelegere comună. Astăzi, când această speranță se risipește din ce în
«ce mai mult, crede că trebue să se explice categoric. — Anglia nu are în

„Principate nici un interes direct sau. particular; n'are alt interes decâț: acela
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al unei mari “Puteri care, pe'de o parte doreşte să vadă desvoltându-se în
statele cele mici prosperitatea şi bunul traiu, garanţia comună de ordine şi
'de linişte generală, iiar pe de altă parte s'a asociat la o garanţie 'colectivă,

asigurând : Principatelor: libera folosință

a. privilegiilor şi scutirilor

sigur niciodată sarcina n'a fost mai uşoară, căci nimeni

cea mai mică atingere acelor privilegii. D-l Comite

lor. De

n'a încercat să aducă

Cowley ar fi fericit să

poată constată aceeaș moderuţiune din partea, Principatelor către Curtea Su'zerană:. Dar n'a fost astfel, şi Puterile au' văzut întocmirea, care eră opera
lor | comuriă, distrusă de cerinţe cari, departe de a fi satisfăcute, se măresc
“po toată 'ziua.
— Guvernul” Maiostăţii Sulei Britanice, încă dela. cele dintâi

negocieși. destinate a: regulă relaţiunile între Principate şi Curtea. Suzerană,
se gândise că ar' fi mai bino a inănţineă separaţiunea cu care populaţiunile

erau obicinuite, pontrucă prevedeă' că, punând! cele două ! Principate sub o
singură ădministraţie, sar provocă aspiraţiuni de independenţă incompatibile
cu' Întegritatea Imperiului “Otoman și li sar impune prea mari cheltueli
Această prevedere sa realizat foarte repede: țara se află sărăcită, prin sarcinile' unei armate și unei înalte administraţiuni peste proporţiile trebuin-

ţelor” ei. Astlel, poporul: sătul' de" acest: Guvern rău, după o încercare de 8
ani, s'a aliat cu armata” pentru a 'răsturnă

pe Principe, a cărui îndoită nu-

mire adusese Unirea. — In sfârşit d-l Plenipotenţiar al Marei Britaniei nu
poate uită că Capitulaţiunile, cari sunt obligatorii pentru Principate ca
şi în restul: Imperiului

Otoman,

nu erau

niciodată, puse

la îndoeală

vernele separate, pe 'câtă "vreme: ele au fost fără încetare
Guvernul

Unirei.

Marea

de Gu-

violate do către

Britanie n'ar puteă să vadă în această

stare 'de lu-

eruri o probă, că Unirea a fost o misură "bună în ca însăş, totuş ea nu
are nicidecum: pretenţiunea de a impune populaţiunilor o ordine de lucruri, caro să-i fie neplăcută; dacă prin urmare, fiind. iarăş consultate, populaţiunile se pronunţă, făcând abstracțiune: de tot ce s'ă petrecut, pentru

mănţinerea Unirei, nu numai că Guvernul englez nu se va opune la aceasta,

dar va face tot ce atârnă de el pentru a obțindă adeziunea, Porții care,. concedând la: mai multe modificări a constituţiunei moldo-valahe, şi-a rezervat în totdeauna dreptul de a reintră în terminii stricţi. ai tractatelor.
D-l Plenipolenţiar al Rusiei face observaţiunea, că: cele prezentate de

"Comitele de Cowleyise aplică mai mult la trecut decât la situațiunea prezentă.

D-l Plenipotenţiar al Marei Brilaniei adaoge' că, în ceeace priveşte starea actuală de lucruri, este de părere că, în neştiința motivelor, cari au dictat
“măsura luată de Guvornul provizoriu, trebue : să se lase acestuia responsabilitatea, şi pentru aceasta propune o deelaraţiune, al cărei proiect îl ceteşte

Conferinţei. Afară de aceasta, socoate că această declarațiune ar trebui să fie

însoţită de o depeșă: identică, care să, amintească stipulaţiunile

ce regulează
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raporturile Principatelor cu Curtea Suzerană și caro să invite pe Consulii
Puterilor la Bucureşti să facă tot:ce-va atârnă de dânşii pentru a, sfătui Principatele a nu aduce vreo călcare acestor stipulaţiuni. Expune de asemenea

„Conferinţei un proiect de depeşă..:.

ni

- D-l Plenipotenţiar al Rusiei celeşte nolă. urmăloare
UI i
Da
“i
textuală în Protocol: : .::

şi cere înscrieiea ei
a at
ia

s'a convenit .că Plenipotenţiarii vor. supune
+ «In şedinţa delu 19 (31) Martie,'

-Guvernelor lor. respective o serie :de cestiuni,. împărţite în

de pe cari s'a dat: copie

cinci puncte şi

fiecăruia dintre membrii, cari au luat parte:la în-

trunire. — Pentrua simplifică negocierea şi a .'face să iasă cât.mai curând
ar fi de
posibil populaţiunile Principatelor din starea actuală,de nesiguranţă,
dorita grupă opiniunile în jurul câtorvă linii: principale. — In acest scop,
Plenipotenţiarul Rusiei are onoarea 'a declară că, după părerea sa, atenţiunea

în: mod pârticular asupra 'celui de
Conferinţei ar trebui să se îndrepteze

al

cincilea punct, care stipulă Convocarea a două Adunări, una -lă -Bucureșşti şi
una, la laşi, după cum s'a, mai făcut şi la 1857 pentru Divanurile ad-hoc.—
Recomandând. primirea acestei combinaţiuni, Plenipotenţiarul Rusiei crede

că trebue să desvolte motivele

cari au produs-o.: Obiectul esenţial al Con-

ferinţei esta:incontestabil de a ajunge la.o Organizare a Principatelor, care
să poată oferi garanţii serioase de durată: şi de stabilitate, cu singura: recari: nocesarzervă a intereselor generală do ordin european. In aceste limite,
local, o soluinteres
de
or
mente trebue să aibă intâietate asupra consideraţiunil

-ţiune mulțumitoare -n'ar puteă, [i obţinută decât ţinând socoteală de ceeace populaţiunile: înșile ar dori să stabilească pentru bunul traiu și prosperitatea. : lor.

— Diseuţiunile precedente au dovedit că niciun guvern "n'ar . vrea, să sălnicească dorinţele populare şi că, alături cu respectul tractatelor, toți dorese
să cunoască. Expresiunea Adevărată a Opiniunii Majorităţii din Principatele- :

Unite.— Alegerile făcute în vederea consultărei acestor dorinţe ar da fără
nici o îndoeală garanţia cea mai serioasă de sinceritateşi ar permite Conferinţei

— In acest moment n'ar
a se pronunţă cu o desăvârşită cunoştinţă de cauză.
fi destul a se călăuzi numai de dorinţele exprimate mai înainte de populaţiuni.. In adevăr, studiind cu nepărtinire! desvoltarea ideei! Unirei, se ajunge
că, dacă până la 1858 ea a întrunit majoritatea voturilor, deo
la convingerea,
atunci încoace s'au putut naşte îndoeli în spirite asupra folosului: acestei .combinaţiuni. Administraţiunea Principelui Cuza, prăbuşindu-se fâră a face cea
inai mică încercare de rezistenţă, este un fâpt prea considerabil pentru a fi

permis să nu, se ţină socoteală de această experiență ieșită: rea.— Prin ur-

'mare,

Convocarea a două Adunări se prezintă ca drumul

cel mai

firesc și

cel. mai, sigur. de urmat, textul “Tractatelor este în favoarea; acestui mod, de

stricta
a .procede, şi când este posibilitatea de a întruni aceste două elemente,
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legalitate cu aspiraţiunile legitime ale unui: popor, ar fi regretabil
ca să nu -

so prolite de aceasta. — Desigur că nuc în intențiunea, Puterilor de a reînnoi

aceoaş experienţă

după: o teorie precugetată sau după o hotărire odată luată,

fără a-se îngriji de consecințele ce ar putcă rezultă pontru liniștea țărei
în-

seș sau pentru siguranţa, generală. Nimeni n'ar vrea să icâ asupră-ş
i 0 aseencă răspundere.
— În sfârşit, explicându-se asupra propunerei: d-lui Plonipotenţiar al Franciei, Baronul . Budberg declară că' se uneşte cu aceasta,

pentrucă Conferinţa nefiind ascultată la Bucureşti, ca nare decât să se ab-

țină, lăsând Guvernului provizoriu răspunderea ce și-a luat asupră-și.»
D-l Plenipotenţiar al Franciei repelă că eră greu. a fi asculta! la Bucureșli, când în realitate Conferinla wa spus nâmic, înrginindu-se a reco-

mândă abținierea,. fără a luă vreo allă holărire, fără a indică'un principiu,
care să [i putut servi de regulă de purtare unei ţări în stare de crizăşi În
așteptare. Dacă acum sar invită Guvernul provizoriu să convoace două Adunări, urmând sistemul pe care l-a susținut d-l Baron de: Budberg, e .evident
.
că arfi prea târziu. : .
i
|
ata

D-l Plenipotenţiar al Marci Britaniei împărtăşeşte această părere; a
trecut
timpul când Conferinţa, ar [i putut să iea cu folos o hotărire. Ceteşte
un
proiect de depeșă către Consuli, depoşă care ar însoți Declaraţiunea
ce a

propus Conferinţei. S'ar recomandă, prin ca respectul 'Tractatelor,
anunțând
că Plenipotenţiari “ar îi dispuși să consimlă, la tot cecace Sar face
în limita

stipulaţiunilor internaţionale.
|
a
D-nii Plenipolenţiari ai Prusiei şi Italiei se unesc cu propunerea Comi-

telui Cowley, observând că intră în aceeaa d-lui Drouyn de Lhuys.
|
D-l Plenipolenţiar al Rusiei 'n'are nimic de obiectat la Declaraţiunea
prezintată de Comitelo Cowley, afură numai că ar dori ea terminii să fie puţin
mai preciși. Ar vrea săi:se amintească anume 'Tractatul din 1856 și Convențiunea din 1858. - .
o
D-l Plenipotenţiar al Prusiei zice că, observaţiunea strictă a 'Tractatelor
implicând separaţiunea, sar putcă, face menţiune de Actele Diplomatice

în genere;
i
di
D-l Plenipotenţiar al Ilalici adauge

că, referindu-se

Tractate, este a sancţionă separaţiunea ; propune

rațiune astfel: conceput: «Conferința,

considerând

i
IE
pur: şi simplu la

deci un Proiect de Decla-

că în cestiunea Princi-

palelor sunt două principii de ocrolit—Intregilatea Imperiuhii
Oloman şi
Satisfacerea Dorinei Populaţiunilor,
— şi vrând să împace pe câl posibil
aceste două principii, declară că încredinţează înţelepciunei
populaţiunilor
române grija de a-și regulă propria lor cârmuire şi administ
raţie, numai
Suteranilalea Porții și Ditegritalea Imperiului Oloman
să nu sufere vreo

atingere, In cazul când sar aduce vreo alingere Şuveranilății
sau Inlegri-
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“tăţii 'Purciei, Conferinţa sar întruni imediat, după convoca ea uneia din
a
:
Puterile interesate.»
e ofere: prin atinD-l Plenipolenţiar al Turciei întreabă pe a- | Nigra, ce.
î
:
gere la Integritatea Imperiului Otoman.
D- Plenipotenţiar al Italiei răspunde că aceasta va. să zică că “Princi:
n
patele nu vor rupe legăturile: ce le leagă: de “Turcia:
D-l Plenipotenţiar al Prusiei zice':că sar - putcă, “menţionă: Tractatele! şi
Actele subsecuente în aceiaşi termini, cum a făcut d-l Ambasador al Turciei
în nota, cetită de el în "prima şedinţă. Acea - redaeţiurie cuprinde toate mo-..
dificările făcute dela 1858. D-l Plenipolenţiar al Marei - Britaniei arod6. că: ar.fi de; ajuns a aminti!

Articolul XXII al Tractatului de Paris și Articolul I al Convenţiunei din 1858.!
D-l Plenipolenţiar al Rusiei, exprimând pirerea de aa aminti Articolul „XIII
A
al Convenţiunei,—
D-l Plenipolenţiar al Italiei. observă că acestă ar fi lot una, cu a proi
nunţă excluderea Principelui Străin.
D-l Plenipotenţiar al Franciei n'are de făcut obiecţiune de'a'se "menţionă
Avticolul XXII al 'Yractatului din 1856 şi Articolul 1 al Convenţiunei din! 1858,
în cari se găseşte o afirmaţiune energică a drepturilor Porții. Cât despre
Articolul XIII, condiţiunile de îndeplinit pentru a [i chemat la Domnie, aceasta
implică foarte noted excluderea Principelui Străin.

D-l Plenipotenţiar al Rusiei
teze

Articolul

XIII

propunând,

dacă “conferinţa nu “vrea să ci-”

în: particular, să se' menţioneze Simplu „Convenţiunea

i
din 1858, —
D-l Plenepotenţiav al Pranciei zice că aceasta. ar fi a "se.„pronunță mai
i
dinainte în contra Unirei.
înainte de toate, ca Conferinţa să.
dorește,
Turciei
al.
D-l Plenipolenţiar
o formă
declare formal, că Puterile nu vor primi sub nici un titlu şi sub nici
la
referi:
se
a
inutil”
chiar
fi
va
aceasta,
numirea unui Principe Sirăin. Fără

ca
Articolul XIII, căci se va căută, a-l ocoli interpretându-l. Ar trebui deci
declare
se
să
şi
Conferinţa să se explice foarte notăritor, în această privință,
s
ca noţăririle: sale
că la nevoie ea va recurge la mijloacele necesare,, pentru,

st se respecte,fiindcă toată lumea e de acord a înlătură Principele Străin,
D-l Plenipolenţiar
Poarta

ar. puteă, face

Principe! Străin. Crede

al

T'ranciei observă

d- lui Ambasador „al “Turciei, că

unui
mai dinainte cunoscut, că nu va, acordă investitura

Safvet Pașa că un astfel de demers din partea Gu-

d-l - Drouyn de Lhuys
vernului său nu ar fi îndestulător? In cecace- -l pri ivește,

a unui sistem,
n'ar puteă să se asocieze la suprimarea expresă și “absolută
care
internaționale, dar pe
care este înlăturat, fără îndoeală, prin dispoziţiunile

ca cel mai bun.
Guvernul Impăratului n'a. încetat a-l. consideră în principiu

14
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D-l Plenipotenţiar al Marei Britaniei, exprimând părerea că menţionarea .!

celor trei Articole,

de cari e vorba,

care nu e:decât o simplă

pe acei cari o scriu,—

ar pute

fi inserată numai

în Depeşă,

instrucţiuna şi cu 'acest titlu nu angajează decât

e

|

|

D-l Plenipolențiar al Rusiei . zice că ar. preferi ca această menționare
să ligureze chiar în Declaraţiune, dar se va uni cu părerea Comitelui Cowley.
„..D-L Plenipotențiar al Franciei, în acest caz, sar vedeă nevoit
a modifică instrucţiunile ce

va 'adresă

Consulului: Impăratului.

Primeşte . Declara-

țiunea propusă de Comitele Cowley, dar nu va semnă Depeşa. în -teriminii
de cari sa vorbit. Nu i-ar fi cu putință să proclame irevocabil un principiu
-

care, mai târziu ar fi modificat. Doreşte deci ca depeșa să rămână
redactată
în termini generali. .
i
A
a
N
a
.

„D-l Plenipotențiar

să ştie bine mai

al. Rusiei

stirue

asupra

necesităţii

dinaint,

ca populaţiunile

că nu trebue să ale agă un Principe Străin, şi !:
D-l Plenipotenţiar al Austriei adaoge că “dacă această facultate
- nu le
esto interzisă, nu încape îndoeală că ele.
vor alege un Principe Străin.
.
După un schimb de'alte câtevă observaţiuni între mai "mulți
membri ai

Conferinţei, d-l. Comite, Coleg ' observă, că eventualitatea numirei!
unui
Principe Străin poate fi considerată ca implicit prevăzută în mențiunea
generală, pe care o face Declaraţiunea -— «despre îndatoririle. ce subsistă,
între
Puteri și Sublima Poarti».—Deci n'arfi necesar să: se introducă în Depeșa
către Consuli o altă menţiune mai

OExplicită,

D-l Plenipotenţiar al Franciei, în acest caz, n'ar. mai aveă nici o.obiec-:

țiune ca să accepte Depoșa, pracum şi Declaraţiunea.
Sa
,
„ D-l Plenipolenţiar al Rusiei crede că trebue să amintească
Deelaraţiunea
făcută mai înainte de d-l. Drouyn de Lhuys, că dacă: membrii Conferinţei,

ar ajunge să fie de acord asupra unci. combinaţiuni, care i s'ar păreă
satisfăcătoare,

şi dacă, de exemplu,

Unirea ar fi consfinţită, ar fi dispus să stărue.

mult mai puţin pentru: Principele. Străin, deci :Unirea. nu e nicidecum în-,
lăturată, și n'ar. îi aceasta şi o satislacţiune dată Franciei,
„Şi care să poată,
îndrumă pe d-l Drouyn de Lhuys a renunţă la rezervele sale
În favoarea Prin-.

cipelui Străin?

7

|

D-l Plenipolenţiar al Austriei se uneşte
Budbergr.
|
N

„ D-l Plenipolenţiar al Franciei răspunde

:

cu observaţiunea d-lui Baron de.
E

că nimeni nu poate spune încă

cu siguranță, care va fi conbinaţiunea ce va rămâneă biruitoare.
definitiv.
Nu-i convine deci, ca pe singura nădejde a unei orânduiri,
ce nu se va în-

deplini, să abandone pentru Guvernul stiu onoarea de a
rumnâneă credincios
unui principiu, pe .care.îl consideră mereu ca, cel mai bun
și de a rămâncă
consecinte.
cu el însuș. De altmintrelea,
nu cere alta decât să nu-şi renege.
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te
o opiniune anterioară,;. și atitudinea, ce ; doreşte să „păstreze se, mărgineș
ui,
Principel
contra.
absolut
mod
în
numai la. neplăcerea de a se pronunță
4 ini
Stră

a

a

1.

Declavaţiunea şi Depeșa propuse de d-l Comite Cosuley sunt
de redacțiune, în” terminii uradoptate, după câtovă mici schimbări
ai
Ei

mători:

a

a a

a

« Declaraţiunea. Disolvarea Adunărai Moldo-Valahe de către Guvernul provi-,
la „cu.
zoriu din Bucuraști. şi convocarea . unei nouă “Adunări fiind .aduse.
şă se;
trebue.
noştinţa, Conferinţei ca fapte împlinite, Conferinţa a crezut :că
nepro„de
întrunească pentru a deliberă, asupra 'unci stări.de lucruri atât
a

văzute.

ÎI

DEC
ae

aA

CA

a „lasă,
«In neştiinţa motivelor. cari au dat loc la această măsură, Conferinţ
r,
“urmărilo
a
şi.
.
precum
măsuri,
Guvernului provizoriu . toată... răspunderea.

ce ar puteă rezultă din ca...:

i
mia

Guvernului
i,
«Dar Conferinţa crede că trebue să aducă aminte. atenţiune
de o. parte Privilegiile,
provizoriu și populaţiunilor Moldo-Valahe, că: dacă pe
. colectivă a Puterilor
şi. Scutirile Principatelor sunt. puse sub :protecţiunea
mai puţin! legate;
sunt
nu
Puteri
din . Paris,. aceste
semnatare 'Tractatului.
ilor dintre
.relaţiun
starea
ca.
prin acest 'Tractat de datoria de a veghiă:
şi îndato-"
precum
Principate şi Curtea Suzerană să fie riguros mănţinută,
e
Pi
rivile 'ce subsistă între Puteri şi Sublima Poartă

ite al: Mol«Putezile au arătat destulă bunăvoință. către -Principatele-Un
nimic să. nu se facă:
dovei şi Valahiei, pentru 'a aşteptă din 'partea lor ca.
privirea datoriilor de o pode natură a provocă o neînțelegere oarecare în
i
NE
e
a
de toți.
trivă înţelese
, afară
ședințele
reluă
«Conferinţa aşteaptă ştiri din Principate, pentru a-și
a
sau altei. Puteri.
'
de cazul de a,se întruni după cererea uneiaDa
PI
.

«Paris în4 Aprilie 1866.»
|

a

ERE

«Depeşă. de adresat Consulilor

din. Bucureşti.

«Domnule ! Veţi găsi aci alăturat duplicatul

unci

hotăriri

luate de, Con-,

Veţi vedeă din ca, că faţă, cu,
ferinţăîn şedinţa sa. dela 4 ale acestei luni.:
, de cuviință . să.
s'au săvârșit la București, ca a socotit

evenimentele cari
de . luat.
a se gândi la măsurile
aştepte informaţiuni ulterioa ra, înainte de
cari. au însoţit ultimele,
împrejurările.
Conferinţa este puţin informată despre.
și

ă cu dreaptă judecată cauza
-acte ale Guvernului. provizoriu, pentru. a apreci
pe. seama acelora cari au, dat
însemnătatea lor.- Astfel, ca lasă răspunderex
nici Guvernul . provizoriu, nici
sfatul.să se facă: dar e foarte necesar ca
asupra adevăratei. lor, poziţiuni.
populaţiunile Moldo-Valahe să nu se înșele

1G

0%
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«Veţi profită deci de orice ocaziune pentru a aminti

membrilor

nului și fruntașilor țărei înțelegerile internaţionale, şi pentru
orice act, care

ar tinde

să schimbe

relaţiunile

existente

Guver-

a-i abate dela

între

Principate

şi

Curtea Suzerană. ::
CN
a
N
EI
„„«'Tot ceeace so va face însă de cățre noua Adunare, ca reprezentanta dorințelor

populaţiunilor, în conformitate cu aceste relațiuni şi cu aceste înţelegeri
“internaţionale, va fi obiectul unei atenţiuni binevoitoare din partea Puterilor

reprezentate” în: Conferinţă, totdeauna inspirate de dorința - de a; ajunge la o
stare de' lucruri, care să întărească odihna, bunul raiu': şi “prosperitatea
Principatelor Moldo-Valahe.
a
- «Veţi binevoi a încunoștință Guvernul provizoriu de hotărirea aci anexată.»
D-l Plenipolenţiar al Turciei exprimă

intenţiunea

de a

nu

aprobă nici

una 'din' aceste comunicări decât ad referendum, cere un termin de două zile

pentru:a:da' socoteală Guvernului stu și a primi instrucțiuni. "Dar după ob-!

servaţiunea ce i s'a făcut de d-nii Plenipotenţiari. ai Franciei

şi Marei 'Bri--

tanii, că Guvernul: Otoman ni'ar putea obiectă 'covi la 'o declaraţiune care
consfințeşte drepturile sale, Safvet Paşa nu insistă,
|
: DI Plenipolenţiar”al: Austriei observă dealtmintrelea: că, d-l Plenipotenţiar
al “Turciei, ca şi ceilalți membri. ai Conferinţei, va puteă!' provocă o! nouă:
şedinţă, 'cândva socoti nimerit.

Da

e

Precum se vede, nici în această:a cincea ședință, Conferinnu
ţaa.
luat o: hotărire, evitând de a luă asupra sa, răspunderea, şi amână
noua ședință, când -va socoti aceasta, mai nimerit. , :
i
.

Atunci au luat cuvânlul cei îndreptățiți a vorbi și a-și spune

opiniunea,
e
DER
EI
In 23 Martie (4 Aprilie) 1966, Principele Carol- Anton

zolleru

trimite Regelui Wilhelmal Prusiei

|
de Hohen-

următoarea, scrisoare:

«Se pare că în Principatele Dunărene lumea s'a convins din ce în ce
mai
mult, că singura soluţiune trainică a cestiunei Tronului român
ar fi'să se
renunţe absolut la alegerea unui: Domnitor printre familiile de
boieri şi a
îndrumă această alegere asupra unui membru al unei familii princia
re străine.
«In privința aceasla aduc la cunoştinţa Maiestăţii Voastre
, că am fost:

surprins, acum câtevă, zile, de vizila d-lui Brălianu,
Reprezentantul român
la Conferinţa înlrunilă în acest momeni la Paris în
cestiunea Principatelor “
Dunărene. EL ma întrebat deslușit, dacă unul din
fiii mei var fi în silua-'

liunea de a prim) să fie Principe al României, în cazul unei
alegeri eventuale.

” «Surprins pe de o parte de această propunere, pe de
altă parte nefamilia-.
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rizat cu întreaga situațiune politică, n'anv dat, bine înţeles, d-lui Brătianu alt
răspuns, decât că cu nu puteam răspunde nici afirmativ, nici. negativ, de:
vreme ce Maiestatoa Voastră, ca șef supremal Casei şi al Familici, aveă,;
singură și în mod excluziv calitatea de a luă hotăriri și dispoziţiuni într'o,
,
.
asemenea afacere.
«Din convorbirea: amănuntă, ce am avut cu d-l Brătianu, an căpătat si.
s
guranța, că a putut să-mi pună această întrebare confidențială decăt.
cu anume: aprobare a hupăratului Napoleon. La îndoelile mele grave şi
multiple, n'a încetat de a opune că alegerea, căzând pe un membru al fa-,
milici mele, ar întruni cu preciziune cei mai mulţi sorți de a fi recunoscută.
Un Principe, de pildă, sprijinindu-se. pe alianţa austriacă, n'ar „obținea nici-.
odată aprobarea celorlalte Mari Puteri, şi pe de, altă. parte s'ar vedea. în
orice candidatură franceză, engleză, rusă sau italiană intenţiunea. de a face.
să Diruească şi să domine un interes dinastic, sau precumpănirea amenin-,
țătoare a unci influențe particulare oxeluzive. Deci nu ar rămâncă. decât
Prusia, care neavând interese directe, în această, cestiune, ar puteă da un
candidat, căruia nu i sar puteă aplică obiecţiunile menţionate.
«Acum de curând, Camera, convocată încă sub Principele, Cuza; a. fost
disolvată, pentrucă trebuiă să se. dea cestiunei alegerei, pusă de acum

înainte în planul

întâiu, o nouă

foarte „posibil,

bază. constituţională. Este

după modul de « vedea al d-lui Brătianu, că noua Cameră, constituită
ad-hoc, să-și dea voturile pentru unul din fiii mei, şi aceasta nici “de cin,
pentrucă

numai

unul

dintre ei

ar

să

puleă

fie. desemnal

ca

Domnilor ce ar fi nimerit,

arătă, Pulerilor din. Conferinţă întențiunea României de a nu mai
Domnie

o

dintre

Doieri,

de

a

protestă

moralmente

în

singurul

acela de a

dar şi pentru: all motiv polilic:
contra

suporlă
dezunirei

Principatelor, dorită de Rusia, de a dovedi simţimântul: monarhie al acestor,
țări, și de a propune un candidat anumit pentru a scurtă, procedeurile
Confsrinţei şi a îndepărtă pentru viitor orice. competiţiuni pentru Coroană,
Comitele de Flandra wa fost ales prin aclamaţiune. pentru persoana sa,
ci pentru principiu; din parlea Românilor. această alegere .lindeă esențialmente să mărlurisească “cu cea mai mare francheţă, că ei voesc ca
fundarea unei nouă Dinastii în România să fie. încr edințuiă siumai. decâl
unui Priincipe Slrăin.
_

«lată în rezumat

situaţiunea

politică a

acestei

afaceri, aşă

precum

am

putut-o deduce din comunicările d-lui Brătianu.
" «Maiestatea Voastră „va, binevoi să-mi acorde permisiunea graţioasă de a
spune şi vederile mele personale în această privinţă.
„«Nu, Sar puteă

nesocoti

că cestiunea,

așă

cum

se prezintă, și anume

des-

legarea ei pe calea, arătată, dă loc. la serioase consideraţiuni.
Analele A. R.—Tom. XXXIV.—

Memoriile Secţ. Istorice.

2

.

1$

o

DisERIE A. STURDZA

a

899

” «Situaţiunea internă a Principatelor, stabilă în ea însăș, dar mereu tur-

Durată de superioritatea influenţei când a Turciei, când a Rusiei, atârnarea
aparentă a acestor ţări de Poartă, calitatea de vasal a noului Suveran faţă
de această Putere, sunt motive: împiedecătoare grave. Dar pe de altă parte

e de netăgăduit că aceste țiri posedă mari mijloace interne nedesvoltate
încă, făcând să se prevadă incontestabil un viitor cu atât mai mare, cu cât
aceste ţinuturi au fost altădată centre de cultură de primul ordin. Sauve-

ranul lor sar

află dar dinaintea unei mari misiuni de îndeplinil, misiune

pe cât de importantă pe atât de rodnică; ale cărei fructe, e adevărat, nu
- vor folosi decât cu greu persoanei sale, dar de cari neîndoelnic vor trebui
să profite urmașii

nouăi dinastii,
pe care o va întemeia.

«Cu toate că s'ar părea o îndrăzneală de a aveă convicţiunea, că unul
din fiii mei ar puteă luă asupra-şi rezolvarea acestei probleme, şi cu toate

că aceasta ar sună a ambiţiune și grandomanie de a impune sieși şi la ai
„săi a domină o situațiune” atât de grea şi a combate asemenea dificultăţi
și încurcături, totuș întreaga cestiune nu se reazimă, după a, mea opiniune,

numai și numai pe partea personală, ci mai ales pe cea reală.

«Prusia, al căreia, viitor nu e încă bine limitat, trebue, în afară de orice
motive politice, să aibă un interes eminent a-și asicură amiciţia Principatelor Dunărene. De nu ar fi altcevă, dar viitoarele relaţiuni comerciale,

asigurarea unei oarecare influințe în regiunile măreţe ale Dunărei de jos,
în fine necesitatea ce se resimte în țările românești de a aveă în Prusia
un reazăm

spiritual, vor

formă

vor stabili între amândouă

legăminte,

cari în

mod

nesilit

şi natural

țările relaţiunile cele mai intime.

«Siluațiunea Europeană a Prusiei na poate decât câştigă, dacă pe calea
cea mai pacinică dintre toale, pe aceea a Conferinţelor, sar ajunge
la

an rezultat care, prin originea sa consfințili, de o înțelegere între Pulerile
cele mari, ar puleă da Coroanei Prusiene o influință mai înaltă,
fără

a-i produce

vreodată

dificultăți de nalură periculoasă.

|

«Indrăznese a mai înșiră la aceste vederi, altele cari sunt rezultatul deselor mele cugetări asupra viitorului fiilor mei.
|
«Nu poale să corespundă cu dorința Daiestăţii Voaslre şi a Casei Sale
Regale, ca gloriosul mame

de «Hohenzollern»

să se generalizeze

cu timpul

prea mult. Prin înalta graţie a Maiestăţii Voastre și prin mijloacele

mate-

riale de cari dispun, m'am silit să port cu demnitate strălucirea
acestui nume,

«Conform

cu Legile

și Regulamentele

Casei,

întărite

de predecesorii

Maiestăţii Voastre, numai cel mai în vârstă din linia mea va aveă, o 'Do-

zițiune mai înaltă:
.
|
«Nu e dar o ambiţiune nejustificată, ci nai ales 0 îngrijire
îndreptățilă

dacă caut a întrebuință

şi

a

fiză

prilejuri

şi

constelațiuni momenlane,

|
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câri pol. fundă pentru ceilalți fii ai Casei

mele situațiuni

munai nu stau în contrazicere cu interesele

Coroanei

„19
cări

nouă,

şi ale

nu

Statului, ci

E
din contră le vor servi,
«Rog pe Maiestatea Voastră să binevoească a țincă în seamă aceste consideraţiuni şi a-mi face cunoscut, dacă “Ea este dispusă a se interesă mai
de aproape de afacereu în cestiune sau dacă o consideră ca «neavenită».
«După cum îmi veţi îndică Inalla Voastră. voință, voiau supune pentru
acest caz o formulate mai amănuntă şi: ru igămintea de a convorbi şi &
negociă mai departe cu “Ministrul de Stat, 'Comilele de Bismar ch, şi? mai
lârziu cu Ministrul Casei Regale, Baronul de Schleiniile.
«Toate acestea însă. numai pentru cazul, când Camerele din Bucureşti
vor prezintă, Conferinţelor din Paris pe unul din fiii mei în calitate de
"Candidat la tronul României, şi când această pri opunere ar fi luală fără
vreo înfhinţare sau acțiune din paile-mi.» -

In 24 Martie (5 Apr ilie), Principele Carol și tatăl său fac o .ex-.
cursiune la Ramersdorf, lângă Bonn, pentru a vizită pe Baroneasu
de -Pranque, o nepoată «e Principeluă Salm-D yck. Baroneasa a fost

crescută în

aceeaș

școală cu d-na Mathilda, soția d-lui Drown

de Lhuys, şi păstrase relațiuni intime cu familia acestuia. Baroneasa,
e. rugată. a căută să afle, care va fi: atitudinea Franciei oficiale în
faţa, chemărei Principelui Carol la Tronul României.

Im 27 Martie (8 Aprilie), Principele Carol pleacă la. Berlin şi în
la Rege,

aceeaş zi merge
deric Carol.

la Principele Regal și la Principele

:.Iu 29 Martie (10 Aprilie), Principele
«La
despre
nu se
datura
nu se

mea,

prezintarea

Regele nu a vorbit

Fre-

Carol scrie tatălui său:
cu mine un singur

cuvânt

cestiunea românească. Principele Coroanei însă mi-a vorbit mult și
păreă că dezaprobă lucrul; numai un punct îi displăceă, că candisa pus de Franţa şi el se temeă că pentru această amabilitate să
ceară dela Prusia o rectificare de fruntarii. I-am răspuns că, după a mea

părere; Impăratul Napoleon nu se gândeşte la asemenea afaceri de schimb,
ci a fost condus

la

această

propunere

mai

multi de

priviri de înrudire.

Principele Coroanei de altlel găsiă că este o "foarte mare onoare, că sa
propus o problemă atât de grea unui membru al Casei Hohenzollern. Principele Frederic Carol

a vorbit imediat şi în amănunte de cestiunea romă-

nească; el se pireă, bine orientat, însă opiniunea sa eră, că

„pentru altcevă, decât a domni în Principate tributare;

tuește să nu primesc propunerea: Eu i-am
nu e

nici de cum

în acel

aş

fi mai bun

de aceea el mă sfă-

răspuns foarte simplu, că lucrul

stadiu, ca să fie vorba de primire

sau de refuz;
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lăsând a zice că răsboiul
o- de actualitate.»

e la ușă, şi prin

|

aceasta:

890

chiar. cestiunea,
nu mai

In 29 Martie (10 Aprilie), Baroneasa de Prague primește pr ZI)

Doamna

Matilda Drouzn de Lhuys

următoarea

noliță din ânsăș

cancelaria: Împăratului „Napoleon IN:
«Nici

o alegere

soanci În

nu ar puteă fi mai plăcută Impăratului

cestiune.

Din

nenorocire,

un

Tractat

se : opune

ca
la

aceea a peralegerea

unui

Principe Străin. Dacă celelalte Puteri ar voi să; consimţă la anularea acestei
dispoziţiuni, Francia; s'ar bucură; dar ca întâmp
în acest
punet mare opunere.»
ină

îm

30 Martie

(11

ceani următoarea,

Aprilie),

Ion Ghica

trimite

lui Ioan

Bălă-

telegramă:

«Brătianu sosit aci la București. Guvernul vă autori ză a pr opune ofi cial
Coroana Prâncipelui Carol. Răspundeţi dacă „primeşte. In acest caz, -Vont
pr ocede imediat la numirea Su de țară. »

In 30 Mar tie (11 “Apr ilie),. Consiliul. de Ministri propune Le
cotenenței Domnești instituirea. Flebiscittlaui :
«Astăzi în 30 :Martic, 1866.

|

«Luând în consideraţiune Raportul DD. Comisari Vasile Boerescu,

Scarlat

Fălcoianu şi Ludovic Steege şi Corespondenţa între acești domni cu Ministrul
Afacerilor străine al Belgiei, Rogier, prin care se constată că Maiestatea Sa

Regele Belgiei a declinat acceptarea tronului României pentru Comitele” de

Flandra;

«Consiliul de Ministri în unanimitate propun Inaltei Locotenenţe Domnești

următoarele deciziuni, ce sunt a se luă:
«. Poporul român este chemat a se pronunţă, prin un Plebiscit, dacă voeşte

să suie pe Tronul Ereditar al Principatelor-Unite pe Principele Carol- Ludovie

"de Hohenzollern, sub numele de Carol 1.
ă
«Il. Plebiscitul să se facă în următorul mod:
«Ari. 1. Vor votă toţi Românii în vârstă de 25 ani, cari se . bucură _de
drepturile lor civile şi politice și cari, prin Legea Electorală, însuşesc con-

diţiunile de alegători în comunele rurale şi urbane.
«Ari. 2, La primirea acestui

decret, autorităţile urbane

şi rurale din toată

România vor deschide registre pentru înscrierea votului în cele 48
de oare
după primirea acestui

decret, Prefecţii

prefecţii prin orășele şi sate
țiunei lor, spre a priveghiă
Registre.

şi Şefii de Poliţie prin orașe și Sub-

se vor. transportă în toate comunele jurisdicşi asigură, înființarea și deschiderea acestor

AUTORITATEA
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coimu-

3. Aceste Registre 'vor rămâncă deschise în toate cancelariile

nale ale României, dela 8 ore dimineaţa pânăla 6 ore seara, şi aceasta

a
i
a
din ziua de 2 Aprilie până la 8 Aprilie seara.
votul
alţii,
prin
serie,
a
«Cetăţenii vor înserie înşişi, sau neştiind singuri
"i
lor în Registre, cu arătarea numelui şi pronumelui lor.
«Ar.

4. La sfârşitul terminului

ore 'cel

24

dintâi

cele

de mai sus şi în

mult, numărul voturilor date se va constată în şedinţă publică şi se va, adeComunală, care apoi va trimite

veri la sfârşitul Registrului de Autoritatea

n
n
Registrul la Prefectura judeţului.
fiind
faţă
instanţă,
întâia
de
«Arl. 5: In reşedinţa fiecărui judeţ, Tribunalul

Prefectul judeţului, și în: Bucureşti Prefectul Poliţiei, va face de îndată reeehsământul voturilor date în ctiprinsul judeţului.: Rezultatul acestei lucrări
se va adresă Ministrului de Interne, prin calea cea mai repede.
«Art, 6. Recensământul general al Voturilor date de poporul român se va
face la Bucureşti în sânul ' unei -Inaltei Comisiuni, care seva institui prin
un

i

a

SC

N

alt decret.

«Rezultatul se va promulgă prin Puterea Executivă.

«Art. 7. Ministrul de Interne' este: însărcinat a, activă şi a regulariză 'formarea, deschiderea, ţinerea, închiderea şi trimiterea Registrelor Plebiscitului.»

(11 Aprilie), Locotenența Domnească, publică Ur-

In 30 Martie

mătovul Decret pentru instituirea Plebiscituluui :
- «Locotenenţa

Domnească

a Principatelor-Unite

Române.

La toţi de. faţă

Ie
e:
şi viitori sănătate!
u; luând în
Brătian
lon
r
Comisa
d-lui
l
Raportu
raţiune
«Luând în conside
la Paris
consideraţiune. Depeşile d-lui Agent al Principatelor-Unite Române
BocVasile”
i
Comisar
DD.
l
loan! Bălăceanu; luând în consideraţiune Raportu
aceşti
între
ndenţa
rescu, Scarlat Fălcoianu şi Ludovic Steege şi corespo

prin care se: condomni.şi. Ministrul Afacerilor. Străino al Belgiei, Rogier,
ea, Tronului Rostată că Maiestatea Sa: Regele. Belgiei a declinat acceptar

lui de
mâniei pentru Comitele de Flandra; luând în privire jurnalul Consiliu
«Am

decretat

şi decretăm:

«Ari. 1. Poporul

Român

a

pl

-

Ministri;

Da

|

este chemat a se

AI

|

pronunță

prin

un

Plebiseit,

e po
dacă; voeşte .să; suie. pe. Tronul Ereditar al Principatelor-Unite :Român
Principele Carol” Ludovic

de “Hohenzollern

sub numele

de Carol I.

dreptu_cAri. 2. Vor.votă toţi Românii de 25 de ani, cari se 'bucură de

unile
rile lor: civile şi politice, şi cari prin Legea Electorală însuşese condiţi
|
|
: de alegători în comunele rurale şi urbane. ..

«Art.

3. La

primirea

acestui

Decret autorităţile

comunale

urbane

şi

22
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Registre

pentru

înscrierea votului.

In cele 48 de. ore după primirea acestui Decret, Prefecţii şi Şefii
Poliţiei
în Oraşe și Subprefecţii prin Orăşele şi Sate se 'vor transportă în toate
comunele jurisdicţiunei lor, spre a priveghiă și a asigură, înfiinţarea și
deschi-

derea acestor Registre.

Aa

Pa

«Ari. 4. Aceste Registre vor rămâneă.. deschise în toate
cancelariile comunale ule României, dela 8 ore dimineaţa până .la 6 ore
seara, şi aceasta,

din ziua de2 Aprilie până la 8 Aprilie seara,

|

|

«Cetăţenii vor înscrie înşişi sau, neștiind a scrie, prin alţii

Registre, cu arătarea numelui și pronumelui
lor,
«Art. 5. La sfârşitul terminului de mai susşi în
cele dintâi

mult, numărul voturilor date se va constată, în ședință
publică

deveri la finitul' Registrului
Registrul

de Autoritatea

Comunală,

la Prefectul judeţului.

care apoi

votul

lor în
|

24

ore „cel.

şi se va ava trimite
„o

«Art. 6..In reședința fiecărui judeţ, 'Tribunalul de întâia
instanţă, faţă fiind
Prefectul judeţului şi în Bucureşti Prefectul Poliţiei,
va face .de îndată recensămâ
ntul

voturilor date în cuprinsul judeţului. Rezultatul

acestei lucrări.

se va adresă Ministrului de: Interne prin calea cea
mai repede.
«Ari, 7. Recensământul

general

al voturilor date de poporul român se va
face la Bucureşti în sânul unei Inalte Comisiuni,
care se va institui prin un
alt

Decret.

|

|

|

Aa

:

«Rezultatul se va promulgă prin Puterea Executi
vă,
«Ari. 8 şi cel. de pe urmă. Ministrul de Interne
este

și a regulă
biscitului.»

formarea,

In 30 Martie/11
mătoarea

ţinerea,

închiderea

și trimiterea
o

însărcinata activă

Registrului

Ple-

Aprilie, Locotenenţa Domnească publică ur-

Proclamațiune

ccitre popor:

«Români! In curs de zece ani. aţi dovedit de
trei ori în faţa Europei, prin
Actele și Voturile voastre, că sunteţi o naţiune, care aveţi
conștiință de drep-

turile şi trebuinţele „voastre, că voii” Unirea şi ca scut
al naţionalității
„noastre un Domnitor Străin; şi fiecare alirmare a
voastră a fost aplaudată
de toate

naţiunile,

fiecare Act al vostru

a fost

Puterile Garante.
.
|
«Faptul dela 11/23 Fevruarie, fiind o nouă

mare, va atras și admirarea

și iubirea

mai

recunoscut

şi mult

mai

a unanimităţii

și confirmat de

.
puternică afirPuterilor

celor
mari. Această iubire, acest respect al Autonomiei
şi al Suveranităţii noastre,
ele: le-au arătat prin oprirea oricărei interveniri, prin
primirea oficială a Re-

prezentantului nostru și a Comisarilor de către
Maiestatea Sa Sultanul și
a Agentului Guvernului nostru de către
Maiestatea Sa Impăratul .France-
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zilor, şi prin

amânarea Conferinţelor, până ce, în faţa nopălor împrejurări,

veţi fi vorbit
reţei voastre
«Dacă însă
înşivă, ele au

mădin nou, veţi fi pus cea de pe urmă mână la săvârşirea
lucrări,
voastră
Puterilo cele mari vau lăsat deplină domnie asupra
legate
sunt
ei
ochii ţintiţi spre noi; căci de destinele Români

ţă că acele inşi interese mari ale Europei şi este dovedit până la eviden
fio date în mâna
terese nu pot să le laso.a permite ca gurile Dunărei să

unei naţiuni desbinate, trunchiate,

slabe,

prin

urmare

şi cu totul departe

e Garante au vărde a. fi bulevardul 'puternic, pentru rădicarea căreia, Puteril

A
m
sat sângele și comorile lor.
, în
ziserăm
cum
cerut,
«Pentru consolidarea acestui bulevard, națiunea a
1857 și 1859 un Domnitor Străin. că, din cauze do fa«Cel ales însă la 11/23 Fovruarie, declarând oficial

conduşi de datoria
milie, nu poate primi, noi, autorizaţi de voința naţională,

ilor ce au de scop zuce avem de a pune frâu tuturor intrigilor și uneltir
voința naţiunei va
orumarea, naţionalităţii noastre, şi siguri că de astă dată

ă,m la alegerea directă a
— supune
fi încoronată de cea mai deplină izbând
e de Ilohennaţiunei ca Domnitor al Românilor po Principele Carol-Ludovi

a
zollern, care va domni sub numele de Carol 1.
tare, lumina ce.
naţiune
o
fi
«Români! Dorinţa. voastră nestrămutată de a
ia dela gura
prăpast
aţi dobândit prin atâtea lungi şi dureroase suferințe,
i se si-.
căreia ne-a depărtat Actul dela 11/23 Fevruarie, şi în care inimici

Colese necontenit a, 'ne .prăvăli, ne dă credinţa că veţi da în unanimitate
Europa
zile
puţine
peste
ca
astfel
face
roana Principelui Carol Î, şi veţi
întreagă să repete

unanima

noastră

strigare— Trăească

România una şi

nedespărțită.»

In 1/13 Aprilie,

Consulul Marei Britaniei la București

adre-

sează d-lui Ion Ghica urmiâtoarea scrisoare:
că, Guver«Sunt însărcinat de Guvernul Maiestăţii Sale Britanice a comuni
Paris în
din
nţa
Conferi
de
nului provizoriu al Principatelor o hotărîre luată
tă.
dela 4 Aprilie, a cărei copie veţi găsi-o aci alătura
şedinţa:
t la București,
„«Veţi -vedeă: din ea, că în faţa evenimentelor ce s'au săvârși
înainte de a
Conferinţa, a socotit nimerit să aştepte informaţiuni ulterioare,
urările .
împrej
de
tă
informa
puţin
so gândi la măsurile de luat. Ea este prea
ce au însoţit ultimele Acte ale Guvernului

provizoriu, pentru a apreciă cu

dreaptă judecată cauzaşi importanța lor; astfel, ea lasă
Actelor pe seama

toată răspunderea

acelora cari le-au plănuit, dar e foarte necesar. ca nici Gu-

vernul provizoriu, nici populaţiunile
. - »
adevăratei lor poziţiuni.:

Moldo-Valahe să nu:.se
a

înșele asupra
-
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«Sunt însărcinat a-mă folosi de orice ocaziune pentru a aminti membrilor
Guvernului și fruntașilor țărei Inţelegerile - Internaţionale şi a-i. abate
dela

orice act, care ar tinde să schimbe velaţiunile între Principate
și Curtea Suzerană. Dar tot ceeace se va face de nou
: Adunare,
a
ca reprezentantă a do-

rințelor populaţiunilor, în conformitate cu aceste relațiuni' și
cu înțelegerile
internaționale, va fi obiectul unei atenţiuni binevoitoare din partea
Puterilor,
reprezintate în Conferinţă și mereu inspirate de «dorinţa
de a ajunge la o

stare de lucruri, care va întări odihna, bunul traiu și
prosperitatea Principatelor Moldo- Valahe.— Vă rog, Domnule Ministru
să ;binevoiţ
, i a aduce la

cunoștința Guvernului provizoriu hotărirea aci anexată.»

"In

ă

2144 Aprilie, Consiliul de Ministri publică următoarea
Pro-

clamațiune :

e

a

«Români!. Inalta Locotenenţă, prin 'proclamaţiunea . Sa,
v'a dat în cunoștinţă că dela .voi “numai depinde acum fericirea României
şi putem zice

fiinţa ei...

-

e

a

A

Na

„aSunt zece ani, de când. în trei rândur
i:şi în cele mai mari şi mai solemne: ocaziuni ați declarat, aţi volat.-în uncanimilale;
că cunoaşteţi că. îprejurările polilice şi pozițiunea noastră ' geografică
: cer imperios : — sau
-să “fim o națiune unilăşi tare, sau. să perim,.
şi că nau v01)i. putea, fi o
naţiune, de nu vom ave pe tronul României un
Domnilor,' care să fie
membru al uneia din familiile domititoare în. Occideul.
Astăzi dorin a voastră
e împlinită, mai mult încă decât. cea m ai mare,
.ambiţiune : naţionalăar
fi putut pretinde, .
..!
ae
a

„„ «Principele Carol I este membru a două. familii
domniloare, şi cari încă
sunt din cele mai

strălucite, din cele mai puternice. Esle rudă

de aproape,

și încă din ramura de sus, cu familia Regească a Prusiei,
cu: acea familie ce totdeauna:a născut din sânul său. eroi, și care a
dat pe, Frederic
cel Mare, cara prin

știința şi voința

sa prefăcui

Ducatul

cel mic ce

i-a în-

-credințat națiunea într'unul din cele mai puternice” Regate ale
Europei.
«E rudă prin două ramuri cu Napoleon 11], şi încă
considerat ca, făcând
parte din însăș acea familie Bonaparte, însemnată de “mâna
lui : Dumnezeu,
ce dete lumei încremenite doi Napoleoni, cari-i adoraţi ca niște
semizei, o

conduseră,
nalităților,
«E fiul
„lern, capul

cum conduce magnetul fierul, la democraţie,la respectul
naţiola gloria cea adevărată și neperitoare,
e
Alleţei. Sale Regale Carol- Anton-Ioachim Principe
de Ilohenzolpurtidei liberale a națiznei celei mai liberale şi celei
mai: îu-

vățate din lume, a naţiunei germane. Fiul "singurului

Principe

din -lume,

care pentru Unirea, pentru - Unitatea: Germaniei, a știut
a merge cu sacriliciul până a se cobori de pe tron, şi care astăz
i stimat, adorat de glo-
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vioasa: Germanie, este :unul „din cei mai de căpetenie condutători:ai ei spre
a:
i
Si
libertate şi unitate; :
şi iu
stimaţi
mai
cei
diulre
“«Carol I dl:Românilor este el însuş. unul
principii,
biți Principi ai Europei, pătruns de cele mai nobile.şi “liberale.
-modest cum este totdeauna: virtutea, și tare. ca credinţa, când are o datorie

ia
De
Se
SE
de împlinit.
în adecare
în
sacru,
moment
acest
,
în
conștiință
pe
mâna
«Români! Cu
-ei : ca
nemurirea
nregistră
:
a
ru spre
: România.
văr cerul se deschide pent
că
Europei,
'aşi
u
naţiune, jurăm înaintea! voastră, înaintea lui: Dumneze

avem asigurarea că Carol'l al Românilor va conduce. România pe caleu
dreptăţii, a virtuţii, a libertăţii,şi că numai: prin EL şi prin EL ea va puteă,
In. pifi şi îşi va putea îndeplini misiunea ce i-a însemnat Provedinţa.
sa
României
vieţii
Cartea
sunat.
a
cioare dar, Români! Oara mântuirei
cari
şi
e,
sângerând
cele.
voastre.
deschis înainte-vă : cu o: mână pe ranelo

rau în ajun de a cangrenă, și în cealaltă cu pana vieţii, mergeţi. şi: scrieţi
în plebiscit— Carol'1 Domn al Românilor. “Provedinţa, voind a ne. lumină

prin semne 'chiar, a făcut ca, în ziua de 8 (20) Aprilie, în :carc se închide
«
plebiscilul, Carol 1 împlineşte 27 ani. Provedinţa, voind ame deşteplă,
să
:făcul ca:Dunărea, acest [luciat căruia datorim 'prolecțiunea Europei,
Domnul
Carol.1],
nciscut
sa
unde
iea naştere, să aibă izvorul în țara chiar
- României. Votaţi dar, Români, cu vechea voastră! credință, votaţi cu Lăria
și intrigile
"românească, votaţi în unanimitate-şi fâră un minut de şovăire,
ă, 'se.va
toate se vor nimici,'şi cu proclamarea votului vostru se va proclam
aa
|
alirmă Fiinţa Patriei Române.»

In 2/14 Aprilie, Principele
“tului

său din Berlin

în Cazino Regimen-

Carol ceteşte

adusă

următoarea telegramă
i

Ra

de 'ziare:

.

propus
«Bucureşti 1/13, Aprilie. — Locotenenţa Domnească şi Ministerul au
Romă.al
Principe
ca
astăzi prin afişe.pe Principele Carol de Hohenzollern

nici, sub numele de. Carol. k. Circulă svonul „că... Principele
Pare că poporul simte,o bucurie foarte vie.» +

va sosi curând.
|

Im 2/14 Aprilie, Regele“ Wilhelm al Prusiei trimite -Principelui

Carol- Aiton de "Hohenzollern următoarea telegramă:
«Dacă

::

ai primit ştiroa, din Bucureşti din 18, atunci răspunsul, sprijinindu-se

decât nogativ. Ii. scriu astăzi.»
.fi.te
„pe: mine, nu poa

a

Im 2/14 Aprilie, Regele Wilhelm al Prusiei trimite Principelui
Sia
:
Carol-Anton de Hohenzollern următoarea scrisoare:
«Am amânat din .zi în zi acest răspuns la scrisoarea ta din (23 Martic)
“4'ale lunci curente. Nam

crezut necesar a-l grăbi, fiindcă ştirile dela Con-
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ferinţa din Paris, ca, şi cele din Constantinopole, lăsau a se înţelege,
că cestiunea română va, fi amânată, pe câtă vreme Poarta sar: opune în mod ho-

tărit a admite

vreodată

un Principe

Străin,

și ar refuză chiar a

mai luă

parte la Conferin
dacă ţă,
cumvă o asemenea candidaturi ar fi propusă. Așă
steteau lucrurile, când azi dimineaţă am fost surprins de o telegramă din
Bucureşti, care m'a fâcut să-ţi seriu la rându-mi pe aceea ce ţi-am trimis.

Intâiu, în ceeace privește această fază cu totul nouă a afacerei,'nu sar pu-

tei, aşteptă de pe acum

o hotărire din parte-ţi,

dacă un demers

București nu te obligă la aceasta în mod direct. Cum

oficial din

depeşa de astăzi nu

vorbeşte decât de o propunere pentru fiul tău, a cărei primire, acolo în Principate, cât și la Constantinopole şi Paris, trebue mai întâiu așteptată, ni se
pare foarle prudent să fin din parle-ne cu băgare de seamă în răspunsul ,

nostru.
„i
Sa
a
A
pi
«Cât despre modul tău de a privi chemarea la tronul român, făcută fiului
tău Carol, am fost fireşte surprins a vedeă, că tu ai examinat-o în toate
amănuntele ci. Inainte de toate datoria unui: părinte este a-şi spune părerea
asupra soartei copiilor săi. Toemai aceasta ai făcut tu, supuind această pă-

rere la aprecierea, mea ca Şef al Familiei.
i
a
«Înţeleg. perfect modul tău de a privi cestiunea din punctul do vedere
politic, care reiese din. comunicările lui Brătianu; îl înţeleg mai ales întru
atât întru cât e vorba de. Prusia, ca Statul care nu este direct interesat în
cestiune, prin urmare cel mai nimorit pentru a chemă; un.
lui domnitoare la Tronul Român. Dar răspunzând la un
aci înaiule war mai puleă păstră în faţa vreunui conflict
siluațiune neutră, pe care a observal-o până în prezent;

membru al Casei
apel, Prusia de
în Orient aceeaş
căci chiar dacă

fiul tău ar ieşi din cercul relaţiunilor mai deaproape cu Casa noastră, ar
rămâncă totuș un fel de obligațiune morali de a interveni în favoarea sa în

caz de pericol. Insă nu s'ar puteă

provedeă până undeo

astfel de legătură

morală ar puteă să ducă Prusia; odată mijloacele diplomatice rămase fără suc“ces, nar rămânei decât a-i refuză orice sprijin material, dată fiind situațiunca

noastră

geografică

faţă de

acele:

ţeri. Tocmai

pentru

acest

motiv

“Prusia sar vedeă!' constrânsă să respingă o astfel do obligaţiune morală,
ceeace pe de altă parte .ne-ar pricinui de sigur un simţimânt dureros.
«Deci din punctul

de vedere polilic prusiau, aş

henzollern să fie chemat la Tronul României.

puleă

dori

ca un Ho-

«Dar şi în 'ceeace privește pozițiunea fiului tău și a urmaşilor săi, fi-va
ea așă de îmbucurăloare, cum şi-o poale cinevă închipui ? Inainte de
toate

Suveranul viitor al României rămâne Vasal Porții. Este aceasta pentru. un
Hohenzollern o.situaţiune acceptabilă .și demni? Chiar dacă se poate speră,

că în viitor

ea se

va transformă

înțr'Q

situaţiune

independentă,

suverană,

Ă
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momentul de a realiză acest ţel. este încă, foarte depărtat. Şi el ar puteă fi

precedat de -svârcoliri politice, cari poate nu ar îngădui nici chiar Suveranului
Principatelor Dunărene a se mănţineă în situaţiune. In faţa unor asemenea
perspective, situaţiunea actuală a fiului tiu şi viitorul său: nu sunt oare mai
unul
ei,
dacă
fericite ? Pus fiind cazul că eu conşimt la acceptarea aleger
această
ca
din fiii tăi va fi ales la Tronul României, există vreo garanţie
monarhie electivă, chiar dacă ar fi constituită în nod ereditar, să rămână
„credincioasă, Principelai ales acum ? Trecutul acestor țări mărturiseşte. con-

trariul, şi experienţa altor State cu tron electiv, atât vechi -şi puternic. sta-

bilito, cât şi din

nou

nostru niște asemene

întemeiate, arată

cât sunt de

edificii.

în timpul

nestatornice

|

|

|

«Cecaco Înainte de toate trebue luat în bigare de seamă în cestiunca
aceasta, este atitudinea luată faţă de ea de către Puterile reprezentate la
: —
Conferinţa din Paris. Sunt două cestiuni, cari încă nu: sau rezolvat
E
sul,
sau
da
Străin,
Unirea, da sau nu; — Principele
«Rusia şi Poarta sunt contra Unirei ; dar pare-se că Anglia sar uni cu
majoritatea, dacă aceasta sar rosti pentru Unire, şi în acest caz Poarta va

|

trebui să se supună.
«Aceste

a

e

|

două State sunt deasemenea, contrarii alegerii unui Principe Străin

și amintit la început acest fapt,

ca Suveran al Principatelor Dunărene. Am

în ceeace priveşte Poarta ; cât despre Rusia, am

avut ieri o comunicare că

ea nu se uneşte de loc cu proiectul numirei.. fiului tău şi va reclamă,ca
Conferinţa să-şi reiea din nou lucrările. Toate acesteanu fac să se întrevadă

a supune
o deslegare simplă a cestiunei. De aceea trebue să te îndemni
sale, ar
voinţei
contra
fireşte
Rusia,
dacă
Chiar
cazul unei nouă examinări.
că vor
provăzut
de
e
Străin,
Principe.
trebui să consimtă la alegerea unui
aceasta
cum
şi
;
Austria
şi
fi în România intrigi peste intrigi între Rusia
ar fi indicat ca
din urmă ar votă mai bucuros pentru o astfel de alegere,

din aceasta,
România să se spriiine pe Austria în contra Rusiei. Ar rezultă,

în parcă Regatul din nou întemeiat cu dinastia sa sar află dela început
trebue: să-i
ui adversar al Prusiei, care, cu toale acestea,

tea : principalul
a
II
IN
N
DI
dea un Principe !
şi
dinastice
ni
consideraţiu
«Din cele. ce am spus, vei înţelege că, pentru
roză,
de
aşă
coloare
politice, nu-mi înfăţișez această importantă cestiune în

viitoare din Buca tine. Oricum, trebue să așteplăm ce ne vor aduce zilele

cureşti, Pelersburg

şi din

Constantinopole,

se za întruni iarăș în curând.
«P. S. O comunicare

primită

|

şi dacă Conferința

|

-

astăzi dela Ambasadorul

din Paris

|

francez dă do-

planului. Dar
vada, că Impăratul Napoleon e în dispozițiuni favorabile
în puterea cosituaţiunea n'ar puteă, fi asigurată decât dacă Rusia aderă;
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munităţii de religie, a vecinătăţii gcogralice și a vechilor relaţiuni, Rusia
posedă o influență.
în: contra căreia, un Principe nou n'ar puteă să se măn-

țină în mod

durabil într'o ţară slabă şi sfâșiată. Deci dacă tu vrei să urmă=

reşti mai departe această

afacere, fiul. tău

ar trebui înainte de toate să câș-

tige adeziunea Rusici.In tot cazul, până în prezent

perspectiva de reușită

în această direcţiune nu e favorabilă,
IE
a
«Primesc chiar ucum'.o telegramă importantă. Aștept. scrisoarea ta.
. „».

„In 8/15 Aprilie, la 11 ore. antomoridiane, Ion Brătianu trimite

Principelui

Carol- Anton

de Ilohenzolern următoarea telegramă, so-

sită la 12 ore 40 minute în acecaș zi la Diisseldorf:

.

„* «Cinci milioane de Români aclamă ca Suveran pe. Princip
ele Carol, fiul
Alteţei Voastre Regale. Toate bisericile sunt deschise “Şi vocea
clerului se

înalță împreună cu a poporului întreg către cel Etern, că să-l roage:a
binecuvântăpe Alesul Lor şia-l face demn de Străbunii săi: și de
încrederea ce
națiunea întreagă a'pus în El»:
-i: :
a
a
a

Imediat Principele” Carol-Anton de Ilohenzoler

Jon Brătianu

următorul. răspuns:

telegrafiază, . ni
|

«Primit cu vie emoțiune ştirea ce-mianun aţi cu atâta vioiciu
ne a inimei.

Judecata asupra oportunității

şi hotărîrea cestiunei sunt acum în mânile Re-

gelui, căruia i-am. supus: îndată comunicarea D- Voastră
,»
In 4/16 Aprilie, Principele Carol primește la
8 ore dimineața.
„următoarea, scrisoare autografă a Regelui
Wilhelm : «Tatăl: tău îţi va fi trimis alăturata depeşăa lui: Brătianu.
Ai să păsirezi o
atitudine cu totul pasivă, căci sunt mari greutăţi,
Rusia și Poarta fiind până

acum în contra Principelui Străin.» .-

Indată

alăturată,

după

i

|
ce a primit scrisoarea, autografă a Regeluicu depeşa
,

Principele: Carol a răspuns prin următoarea, scriso
are:

«Imi permit a remite Maiestăţii Voastre cu cel
mai profund respect ce
aţi binevoit a-mi trimite: cu respectuoascle mele
mulţumiri. Conţinutul ei
“m'a cuprins adânc, şi recunosc
că stau în faţă de mari greutăţi, cari acum
ies la iveală. Indicaţiunile Maiestăţii Voastre vor
fi continuu sprijinul meu.»

In aceeaș

zi Principele

Carol

care. primise 'acccaș'

știre direct
dela Principele. Carol-Anton răspunde tatălui. său
ime
dia
:— tcă e
„foarte 'hotărit «a primi Coroana Română, şi a merge
imediaţ la Bucureşti,
chiar în contra

voinţei Vonterinţei. din Paris,

=
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Berlin următoarea :
D.4[16 Aprilie, Principele Carol. trimite din
rn::
sorisoare Principelui Cavol- Anton de Ilohenzole
are a Maiestăţii
«Astăzi dimineaţă, la 8 ore, am fost surprins de o scriso
îţi va fi trimis alăturata
Sale Regelui cu conţinutul următor: — «Tatăl: tău
telegramă

mai "completă: vezervă, fiindcă sunt
. cea i
Brătianu. Ai să observ

acum în contra, Princimari obiecţiuni, Rusia şi Poarla declarându-se până:
ama.
făcut telegr
— ». Poţi să-ţi închipueșştice impresiune mi-a
pelui Străin

tare.
că
mai
Hotărîrea pe care ţi-am comunicat-o ieri stă astăzi în
«Am soris Maiestăţii

Sale, următoarele: —

Voastre

respect Maiostăţii

cu

«Supun

cel mai profund

devotate. pentru tele-,

mele cele mai
' le
mulțumiri

z. Conţinutul aces-"
ce aţi binevoit a-mi trimite şi pe. cari le. înapoe
politice,

ramele
de . obiecţiunile
“tora m'a mișcat adânc; dar îmi dau bine. seama
voiu povăţui totdeauna de.
cele. mari, cari stau în primul, plan. De aceea ină
a
e
preseripţiunile Maiestăţii Voastre—»..
nu am făcut vreo gieşeală.
aSperez că eşti mulțumit cu acest răspuns şi că
, ca
şi este absolut
Aci cestiunea a devenit «une cause csl&bre»
de
să mă absentez.

aici, până

lucrurile se vor

potoli.

Cred

de nevoie

totodată, că e

[iu lângă tine. Indată ce-mă
necesar şi bine, ca în asemenea momente, să
ările: Ai să primeşti ?. Trebue:
întâlnesc cu cunoscuţi, nu se mai sfârşesc întreb
Sa
-

Nu trebue să primeşti! ete.
să primeş!ti
mine, -îe rog-eere-l' prin
«Dacă nu ai cerut Regelui un concediu pentru.
Da
.
telegraf şi dă-mi de ştire, ca să pot porni mâne seară»
Principelati
In 4/16: Aprilie, Doamnă Hortensia, Cornu trimite
ii
Camol următoarea scrisoare:
comunicată în.
«O depoşă sosităla Paris la Aprilie, şi care mi-a fost
satisfăcutdar; ziarele nu:
urmă de Agentul României, mi-a dovedit că eraţi
Universal;
vorbise

când Sufragiul'
şi deci m'am abținut a vă serie. Acum însă,

nde— Carol de Hohenzollern—
e consultat în'România şi până în prezent răspu
rol activ, cevă:
de mult un
pot să vă spun toată bucuria. mea. Doriaţi. atât
puţin utilă. Sper că sunteţi;
și
onă
monot
,
voastră
:
din: vicaţa
care să vă scoată
frumoasă, dar și foarte grea, sarcină. Nu veţi cădeă,

satisfăcut, veţi aveă o
sub. ea, sunt sigură. Aveţi. dragostea pentru
nimic

din acea

copilărie

care

bine, o judecată dreaplă şi

se „mulțarmeşte cu

foloasele:

exterioare

ale

şi na: erați mulțumit, „Veţi:
zmei mari. poziţiuniă. Acesle foloase le aveaţi
a vă duce în România; veţi vo.
veni fără îndoeală în Franţa înainle de
proleclorul viilorului, vostru Prin- ”
să, vedeţipe Impărat, care delă 1856 este
că voi veți fi şeful acelui Prin-.
cipal și care vu fi încă, cu atât mai mult
cipal.. A nu

veni

să-l

vedeți sar

luă. poate. în nume de. păau, —

Se. dorește

30

DISITRIE A. STURDZA

5

900

să vă căsătoriţi. România are nevoie de exemplul unui
Principe moral şi
al unei căsnicii princiare, moralitatea, aceasta e rana mare
a acelei țări şi
urma îndelungatei ei atârnări de 'Turei.»

In 5/17 Aprilie, Ion Ghica, Președinte al Consiliului do Miniștr
i
și Ministru al, Afacerilor Străine, trimite următoarea
, Circulară,
Agenților și Consulilor Strcini la București :
Si
“ «Poporul român al Principatelor-Unite se pronunţă
în acest moment prin-

trun Plebiscit pentru un nou Principe, căre trebue
să domnească cu titlu
ereditar peste această țară. In orașe şi prin sate toată
lumea votează cu cal
mai mare entuziasm: pâni în acest ceas, națiunea,
aproape în. unanimitate,

a şi destinat Coroana
Ludovie

Principatelor-Unite

de Hohenzollern.

Vin, Domnule

Alteţei Sale

Principelui

Agent, a vă expune

Carol- .

pe scurt mo-

tivele cari au dictat Guvernului provizoriu hotărîrea ce
a luat.

|

«Declaraţiunea oficială, prin care d-l Dinistru
al Afacerilor Străine al
M. S. Leopold II a făcut cunoscut Delegaţilor,
că d-l Comile de Flandra
a crezul că ma poale răspunde la chemarea
poporului român, a făcut să
se nască iarăș speranțe amăgitoare în spiritul
câtorvă ambiţioşi. Aceşti oameni și partizanii lor, interpretând refuzul
A. Ş. R. Comitelui de Flandra
întrun chip rău voitor, aduceau îndoeala,
turburarea şi descurajarea în spiritul populaţiunilor,
|

«Activitatea, uneltirilor, datorite scopurilor person
ale său având de obiect
“satisfacerea de interese politice, nu puţin contri
buia a inspiră neliniște Guvernului, . Eră cu atât mai greu a .mai avea
vreo îndocală

asupra

gravităţii
uneltirilor în cestiune, cu cât urzitorii acestora,
prin numele și protecțiunea
lor, făceau pe câţivă creduli să le atribue un sprijin
din afară; şi dealtmin=
trelea,

cum dânșii dispuneau de mijloace mari băneşt
i, întrun moment de
criză şi chiar de mizerie, pot zice, le eră
uşor a face înrolări pentru intre-

prinderea lor vinovată,

a

i

|
«Lipsit de autoritatea mora
— însuși
lăre excluzivă a puterilor recuno
scute
— guvern
,ul provizoriu se' află, veţi binevoi
a recunoaşte, într'o pozi-

țiune pe care numai simțimântul adânc
al datoriei
tolereze.
:
.

sale îl poate face
a

„«Consideraţiunea, tuturor acestor cauze :de pericol
, unite

unor ziare răspândite

cu profuziune

so

cu aserţiunile

de către colportori interesați a prezintă

zadarnicele aprecieri ale unor organe de
publicitate europeană ca expresiunea fidelă a “Puterilor respecti— ve,
toate aceste molive 'au făcut ca Guvernul să se
grăbeasc

ă-a propune Alegerei direcle a (ărei
un
ou în persoana Principelui Carol-Iudovic
de Hohenzolleria.
«Pentru

acest scop

și

pentru a

lăiă scurt

cu' un moment

mai

Candidat

curând

901
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uneltirile şi intrigile de tot felul, Guvernul s'a crezut îndatorat a

face, pe

de o parte, demersuri pe lângă un nou candidat la tron, și pe de altă parte
e ale
a. supune această candidatură la aprecierea. naţiunei. Calitățile personal

Principelui Carol-Ludovic de Hohenzollern, strălucirea numelui Săa, înal-

tele aliunle ale familiei Sale, convingerea că pe “lângă acestea El întruPuterilor,
neşte coindițiunile voile pentru a atrage 'aprobarea generală a
alegerea,
în
ac fost alâlea motive cari au călăuzit Guvernul provizoriu:
m, . pe
asupra căreia națiunea se pronunță în acest moment cu. entuzias
împrejurările

«Fără a căută să ştie dacă nu cumvă

mitelui de Flandra

de către

|

a

o

calea atiaui Plebiscil.

o Adunare,

a cărei

alegerei A. S. R. Co-

formare -puteă pune în

făcut.
biinueală calitatea ei, n'au participat întru câtvă la motivele, cari au
— Guvernul provizoriu a socotit că oricare să fi
pe Ales să refuze Coroana,

acea
fost autoritatea unei viitoare Adunării ieşite din liberul sufragiu, totuş
rea
manifesta
conţine
“care”
aceca
cu
vă
autoritate n'ar putea să fie deopotri
o
urmare
prin
însăș,
naţiunei
unci dorinţe exprimate direct de totalitatea,
manifestare

în

de

afară -de orice:idee

influință

internă

externă, : şi *

sau

care deci oferă toate caracterele sincerităţii celei mai puţin contestabile.
«Aducând această hotărire la cunoştinţa D-voastre, “îmi place să sper,
Domnule Agent, că motivele cari au dietat-o vor fi înțelese și apreciate de
Guvernul ce aveţi onoarea a reprezintă, şi că rezultatul ce noi aşteptăm.

dela ea va fi cu atât mai bine şi mai general primit, cu cât acel rezultat,

nefiind de natură a aduce vreo modificare în relaţiunile "noastre cu Sublima ”
Poartă şi cu Puterile : Garante, e: menit a pune capăt “unei 'situaţiuni, ale
a
cărei pericole noi le-am arătat în atâtea rânduri.
intre: Principatele
să
face
a
de
stare
în
mijloc
«Recurgând la singurul
“într'o

de
cale de ordine,

liniște şi de prosperitate, Guvernul

crede că

co-

şi
respunde intenţiunilor binevoitoare exprimate de Conferinţă şi că atrage
facă
se
să
ea vai şti
„mai mult asupra 'Ţărei-Romârieşti o bunăvoință, de care

vrednică.

|

Ia

e

|

a

—că Conferinţa din Paris, chemată să decidă de '
«Avem ferma convingere

soarta Principatelor, va şti să facă o deosebire între dorințele ţărei întregi '
şi aspiraţiunile ambiţioase şi vinovate ale răsvrătitorilor izolaţi, cari au reușit
pe
si atrasă într'o manifestaţiune, respinsă cu scârbă: de toată națiunea,
câţivă nenorociţi,

mai

toţi

străini,în contra cărora la Iaşi a trebuit să se

e acel
întrebuințeze forţa armată. Arătând încă odată mai mult, cât de slab

a, țărei.»
partid, această încercare dovedește în acelaș timp adevărata voință

rn ris-Jn 6/18 Aprike, Principele Casrol-Anton de Hohenzolle
ie:
April
punde la scrisoarea Principelui, Carol din 4/16

39.

a
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„«ldea ta de a primi imediat şi de a plecă 'vine dintr'u
n simțimânt drept,
dar este : irealizabilă
din punctul de vedere. al disciplinei de familie. Sunt

- în corespondenţă, zilnică cu Regele şi.cu Ministrii și mă conv
ingde marile .
dificultăţi ce comportă în realitate situaţiunea,.
. .
n
«Poimâini dimineaţa, Rauch pleacă la Berlin, cu un nou
Memoriu adresat.
Regelui
, în vederea

unei explicaţiuni verbale. EI e cu desăvârşire în curentu
l

afacerei şi se interesează de ca «cu inima şi cu sufletu
l.»

Terminând Principele sfătuește
pentru a veni la Diisseldorf.

pe

fiul său să-și

a

iea'un

congediu

"In 6/18 Aprilie Principele “Carol-Anlon de:
Hohenzollern - brimite'a doua scrisoare Regelui - Wilhehn
al Prusiei :
“«Exprim

Maiestăţii Woastre Regale bucuria mea

cea

mai recun

oscătoare
pentru prea graţioasa Sa scrisoare autografă.
Din conţinutul ei am putut din
nou deduce, cât de mult Maiestatea, Voast
ră se intereseazăde mine şi:de

ai. mei. Știu că interesele mele şi ale Casei. mele
au în Maiestatea Voastră
un puternic

sprijin, sunt totdeauna privite cu bunăv
oință ; de accea, pentru
liniștea, conștiinței: mele n'ar putea,fi
o mai mare satisfacţiune decât a mă
supune cu încre

dere. la, judecata şi la hotărirea, Regelui şi
stipâ

nului nostru
prea grațios. Na e nici simțimântul unei
mândrii ilegilime sau al unei am,
biţiuni nesatisfăcule, care na putul
face să expun motivele.ce sar putea.
aduce în . favoarea lucirei. în consi
deraţiune a cestiunei Tronului. Româ
n,
Mi sa părut.că respingerea imediată,
a Dropunerilor, nau eră admisibilă
din două puncturi de vedere, cari
își căpălau somnificarea, nai ales
când
se gândește cinevă
la viitor.

a

„«După comunicările ce mi-a făcut
d-l Brătianu din viu, graiu, ferma voinţă
- a întregei populaţiuni în: Principatele
Duntrene este a nu se mai supune.
de aci înainte regimului de. până acum
al boiorimei. De aceea, ca să scape
de o formăde Guve

rnimânt Republican, Românii ţin exelu
ziv și cu tărie
la Principele Străin ca obiect al Alegerei..
Marile Puteri Garante vor trebui
în cele din urmă
să ajungă şi ele 'să recunoască, pe: Princ
ipele Striin, pentru
a ieşi din situaţiunea, periculoasă a
unui Guvern provizoriu, plin de mari
pericole și de materii, inflamabile pentr
u cestiunea orientală, |
e
«Dat

fiind numărul Însemnat de membri ai
Caselor Princiare, se va găsi
totdeauna unul ori. altul gata a funda o
nouă dinastie, asupra căreia ar puteă
urmă o înțelegere

a Puterilor garante. E poate cer
căt o ăsemenea înţelesere nu ar aveă loc în cazul alegerei
unui candidat austriac, rus sau francez;
.
dar în Principatele Dunărene nu se îndoe
ște nimeni,
că o, înţelegere va putea

să intervie în cazul Alegerei unui Principe
de. Hohenzollern
-sau de Savoia,

«Al doilea

punct

de
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consideraţiunea

privire sar. sprijini. pe

puteă fi primit ca. Principe al României, de exemplu,

că; dacă ar

al.doilea fiu al Re-

nu
gelui Italiei, chiar din antipatie demonstrativă în contra Austeiei,. şi dacă
Nassau,
de
Nicolae
e
Principel
Hessa,
de
u
acesta, totuș Principele Alexandr
Principele Cristian - de . Augustenburg, Principele 'Otto' al . Bavariei,: Ducele
.

A

Elimar de Oldenburg ; ar puteă şi un principe din Casa Liniei Princiare de
RR
|
- Hohenzollern să îndeplinească chemarea.co i sar adresă..
recăci
, o dorință pentru o poziţiune îndoioasă,
susţineă,
«Nu mă, încaere
ale Maiestăţii Voastre
cunosc întreaga, temeinicie a observaţiunilor judicioase
cugetărilor adânci popârtea
din
atât
,
în contra primirei “Tronului Românesc

litice, cât şi din partea îngrijirei ce' aveţi, pentru familia mea. Cu cea..mai
mare, linişte, mă supun .dar directivelorşi hotăririlor Maiestăţii Voastre, pri-

al binelui
vind. întrînsele, cu cea mai deplină convingere, fundamentul solid
i
n
Casei mele,

asupra
«Dacă totuş îndrăznesc;cu cel mai profund respect, să vorbesc

că aș vrea
unora din observaţiunile” Maiestăţii “Voastre, O ro& să nu creadă
asupra căobiect,
unui
asupra
cu Maiestates Voastră
sti intru în discuţiune”
ruia voința Voastră a

dat hotărirea

definitivă. Catevă .expresiuni

binevoi-

cestiunei
toare din scrisoarea Maiestăţii , Voastre îmi permit a reveni asupra
a

pendinte,

i

A

Sa

|

pricinui
_Maiestatea Voastră este neliniştită.de complicaţiunile ce. ar puteă,
Această preo-

.
Prusiei alegerea, şi stabilirea, unui Hohenzollern în România

mele, aș
cupare, oricât de cinstitoare este pentru “un "membru al familiei
de Stat
a
raţiune
vrea pe cât posibil să o, slăbese întru câtvă, punând înainte
sincare
,
prusiană, a cărei pază! este lăsată la, înţeleapta, apreciere a Regelui
mai mic de fagur are competința „de 'a indică, până la ce punct un interes
Statului. Se pot
milie va puteă sau va, trebui să cedeze binelui general al
capăt tuturor
pune
va
Prusiei
închipui cazuri în cari numai preponderența
Astfel,
posibil.
fi
va,
nu
'complicaţiunilor ; âsemenea pot fi cazuri când aceasta
anume istoria timpurilor
întrun asemenea caz, va trebui, precum ne arată
interesului superior.
din urmă, ca interesul particular să se sacrifice

«Wittelsbachii nu -s'au putut.mănţineă în Grecia, și există asemenea per-

spective și pentru Habsburgii din Mexic, Aceste
dente, în adevăr,.nu

mânia;

pledează de loc

exemple

şi aceste: prece-

în favoarea -sorţilor . ce

. că. Sau aventurat
dar demonstrează

si, întemeieze

prezintă Ro-

Dinastii

nouă

princiare; și
membri mai apropiați de tronuri, ai celor mai vechi familii
nu se

anume rudenii

de

sânge,

cu a cărora situaţiune

înaltă şi înrudire

mele.
poate compară, nici de departe un, membru al liniei
«Ca concluziine îmi permit a formulă ; aici

a

dorințele mele. Maiestalea

vreme există. poVoastră să binevoească a na du ui 7ăspuns negaliv, câtă
Analele A. I.—Tom, XXXIV.—Memoriile Secţ. Istorice.
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sibililăți- de aranjament;

dar tot asemenea

904

a mu

recomandă

nici un răs-

puns afirmativ, câtă- vreme nu vor fi bine stabilite cele mai solide garanţii
de succes»
i
|
Ii
“In 6/18 Aprilie, Agentul
ronul

Ojfenberg,

și Consulul

a remis Nota

Verbală

general

al Rusiei,

următoare

Afacerilor
. Străine al Principatelor- Unite:
„«Onorabilul

Minister al Afacerilor Străine

Ba-

Ministrului

va găsi aci alăturat duplicatul

unei hotăriri luâte de Conferinţă în şedinţa sa dela 4 luna curentă.

|

„In faţa evenimentelor ce s'au săvârşit în București, Conferinţa a găsit de

cuviință să aștepte informaţiuni: ulterioare, înainte de a se gândi la imăsuvile de luat. Ea e prea puţin instruită de împrejurările ce au însoţit ultimele acte ale Guvernului

provizoriu,

pentru a apreciă
cu

dreaptă judecată

cauza şi, însemnătatea lor. Astfel ea, lasă toată răspunderea Actelor pe seama

acelora cari le-au plănuit.: Dar e foarte necesar, ca nici Guvernul

nici populaţiunile Moldo-Valahe să nu
ziţiuni
Sa

se înşele asupra
o

provizoriu,

adevăratei lor po|
Ş

«Subsemnatul a fost deci invitat'a se folosi de orice ocaziune, pentrua

aminti Membrilor Guvernului provizoriu și Fruntașilor ţărei Transacţiunile Internaţionale şi a-i sfătui a se abțineă, dela orice act, care ar ţinti la schimbarea relaţiunilor ce există între Principate şi Curtea Suzerană.
«Dar tot ce 'se va face de noua Adunare, ca reprezintând dorinţele populaţiunei, în conformitate cu aceste relaţiuni şi cu transaoţiunile internaţionale, va fi obiectul unei atenţiuni

binevoitoare

din

partea

Puterilor

repre-

zintate în Conferinţă şi neîncetat inspirate de dorinţa de a ajunge la
o stare
de lucruri, care să întărească liniștea, bună starea şi prosperitatea Principatelor Moldo-Valahe.
E
«Subsemnatul profită de această ocaziune pentru a reînnoi d-lui Ministru

asigurarea, înaltei sale consideraţiuni.»
In

7/19

Aprilie, d-l de Saint

Pierre, Agent. și

Consul al Pru-

siei la București, a remis următoarea scrisoare d-lui Ion "Ghica,
Ministrul Afacerilor străine: .
. «Din ordinul Guvernului meu, am onoarăa a vă comunică aci alăturat
copia unei hotărîri luate de Contrinţa din Paris în ședința sa dela 4
luna
curentă,

„a

a

:

.

i

„«Veţi binevoi a vedeă din aceasta, că în fața evenimentelor ce sau săvârșit la București, Conferinţaa socotit de cuviință să' aştepte informmaţiuni
ulterioare, înainte de a se gândi la măsurile de luat. Conferinţa este
prea
puţin instruită asupra împrejurărilor ce au însoţit ultimele acte ale Guver-

-
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nului provizoriu, pentru a upreciă cu dreaptă judecată cauza şi însemnătatea
lor. Astfel ea lasă toată, răspunderea 'pe seama
dar e foarte necesar ca nici Guvernul

acelora cari le-au plănuit,

provizoriu, nici populaţiunile

Moldo-

Dai
Valahe' si nu se înşele asupra adevăratei lor poziţiuni.
«In acelaș timp sunt însărcinat a aminti Membrilor Guvernului şi Fruntaşilor țărei transacţiunile internaţionale şi a-i sfătui să se abţie dela, orice
Act, care ar tinde să schimbe relaţiunile ce există între Principate și Curtea

Suzerană. Dar tot ce se face de către noua Adunare, ca reprezintând do-.
rinţele populaţiunilor, în conformitate cu.aceste relaţiuni şi cu aceste transacțiuni internaţionale, va „fi obiectul: unei atenţiuni binevoitoare din partea
Puterilor reprezintate

în Conferinţă

și

neîncetat

inspirate

de: dorința de a

starea şi
a

ajunge la o stare de lucruri, care să întărească liniştea, bună
SI
prosperitatea Principatelor Moldo-Valahe. :

Gu«Rugându-vă, Domnule Ministru, să binevoiţi a aduce la cunoștința
'ocaziune
această
vernului provizoriu conţinutul acestei comunicări; profit de
Ia
pentru a vă reînnoi asigurarea înaltei mele consideraţiuni.»

In 8/20 Aprilie, d-l 'Techio di Bayo, Agent și Consulal Italiei,

trimitea următoarea scrisoare d-lui Ion. Ghica, Ministrul Afa-.
IE
N
A
|
cerilor. Străine...
- «Am onoarea a vă transmite, din ordinul: Guvernului meu, copia .unei
hotărîri luate în Conferinţa, din Paris în ședința sa dela 4 ale lunii! curente;
a
în urma, disolvărei Adunirei legislative Române.
.consi«Binevoiţi a primi, Domnule ' Ministru, asigurarea înaltei mele
i
i
|
deraţiuni.» .
*

.

)

i

- Tntreveilerea Prineipelui' Carol- eu Comitele de. Bismarek,
In cursul dimineţii zilei de 7/19 Aprilie, Consilierul de Legaţiuno

de Keudell se prezintă Principelui Carol, pentru

a-l rugă din partea

Președintelui de Consiliu, Comitele de Bismarck,să vină la dânsul,
-i
fiind împiedicat a, ieși din. odaiasa prin o'durere de picior.
.
.
amiazi.
după
1
ora
pentru
Principele Carol se anunţă
Comilelede Bismarck

a primit pe Principele Carol zicând:

|

i

— cAm rugat pe Alteța Voastră a veni să mă vadă, ca să discut sincer

şi deschis cu Ea, nu ca om de Stat, ci ca amic şi sfetnic, dacă pot îndrăzni
de o națiune însă întrebuinţez această expresiune, Sunteţi ales Principe:

acestei chemări ! - Mergeţi
r
=. — Urmaţi
treagă, cu unanimitatea - volurilo
|
deadreptul în țara, asupra căreia sunteți chemat a domiă. v A i
Principele a răspuns— «că, aceasta -este peste putință fără încuviințarea

36
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Regelui, Șetul suprem al Familiei şi Șeful său suprem militar, deși e aplicat
spre această, idee și simţește destul curaj de a luă această hotărire,
„„«Cu'atât mai: mult :atunci !» .zise Ministrul-Președinte. «In acest caz nu

aveți trebuințeă de încuviințarea directă a Regelui. Cereţi Regelui un congediu,
un congediu pentru :străindălule. Regele e destul de fin, îl cunosc prea bine. EL
vă va înțelege îndată şi va pricepe întențianea. Afară de aceasta, îl scăpaţi
prin acest mijloc de obligațiunea de a luă, o holcirire, ceeace îi va. [i foarte
plăcut, deoarece politiceşte are mânile legate ! Din sirăinălate veți da. demisiunea Voaslră din armată şi vă veţi duce în cel ai strict încognilo
la Paris, unde veți. cere Inpărabutui Napoleon o audienţă secrelă, pentru
a-i expune „vederile Voastre, cu rugămintea ca: să se întereseze de -afacerea Voastră şi. să. o:apere pe lângă celelalle. Puteri, lată,
după părerea
mea, singurul chip și mijloc de a lucrăîn această afacere, dacă Alteța
Voastră

gânde
în,ște
adevăr

să primească Coroana

vine mai întâia

Conferinţa

la

în cestiune. Dar. dacă 'afacerea

din Paris, ea 'nu va trăgănă,. luni, ci ani

întregi. Puterile cele mai interesate, Rusia şi Poarta, vor protestă,
în chipul
cel mai hotăritor în contra

alegerei

Voastre ; Francia, Anglia, Italia

vor fi

de partea Voastri ; și Austria va. întretoate
buinț
ă pentru a. face
mijloacele

'să cadă candidatura Voastră, Totuș na e' mare lucru

de temul din parlea

aceasta, căci am de gând să dau de lucru Austriei
pentru câtvă timp! La
ce priveşte Prusia,
'ea dintre toate Puterile are o situaţiune grea și ea s'a

ţinut în: totdeauna! departe de cestiunea Orientului, din cauza,
situaţiunei sale

politice şi geografice,

și n'a făcut decât să-şi

Marilor Puteri. In acest caz particulan, voiu

exprime

trebui,

ca

votul,

în: Consiliul

Ministru-Președinte

Prusian, si mă pronunţ în contra Voastră, oricât de greu
mi-ar veni aceasta,
căci n'aş puteă în momentul de faţă să provoc o ruptură
cu Rusia, nici să

pun în joc interesele noastre de Stat, dând preferință la interese
de familie.

Dacă Alteța Voastră va lucră din propria sa pornire,
Regele ar ieşi dintro
situațiune penibilă, și sunt încredinţat că n'ar: [i nefavorabil
acestei idei, pe

care aș [i gata să I-o comunice verbal, daci mi-ar face onoarea
unei vizite,
deși nu poate ca Şofal Familiei să dea : încuviințarea Sa.
Odală Alleţa

Voastră în România, cesliunea va fi curând rezolvulă,
căci Europa va sta
în fața unui fapt împlinit, și afacerea va intră abinci,
în parle vezolvală,
la Conferinţa
din Paris. Pulerile mai deaproape interesale vor proteslă
;
dar prolestul va rămâncă pe hârtie, și faptul
nu va mai puteă, fi revocat!»

; D-l de Bismarck nu admite obieoţiunea - Principelui
Carol, că. Rusia și Poarta,ar putea. recurge la, ofensivă. — «Cele. mai grele consecinţe
ar puteă

rezultă, mai ales pentru Rusia, din înțrebuinţarea, acestei
măsuri. Aş, sfăbhu
însă pe Alleţa Voastră ca, înainte de Plecarea
sa, să scrie o scrisoare autografă Impăralului Rusiei, în care, ați spune
că considerați pe Rusia
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ca cel mai pulernic al: Vosiru 'aliat,: cu care la timp.veţi puleă
: rezolvă
marea cestiune a Orientailui.. 0 alianță de familie, care -ar lrebui : să fie
pusă îndată în lucrare, încă Var permile să găsiţi în Rusia un mare sprijin».
„La întrebarea Principelui Curol,— «eare-ar [i atitudinea Prusiei faţă de

faptul împlini»; — d-l de Bismarck declară: «Nu vom putea face alla decât

a recunoaște faptul împlinit şi a arătă pentru afacere tot interesul nostru.
Holărirea 'Voastră, curâjoăsă:va găsi de:sigur. aici :0 primire" favorabilă.»

pe d-l de! Bismarel: —:«dacă 'el însuş
+. Principele Carol :a: întrebat. atunci

-personal îl sfătueşte a: primi: Coroana, sau dacă: e: de opiniune a lăsă să cadă,
iată
pt
i
ii
afacerea cu'totul. » i:
ma mi-aş fi: permis
e,
afacere
a
pote
i
A
mag:
«De
Răspunsul. dat e următorul:
a-mi

părerea

exprimă

asupra

cestiunei.

Soluţiunea

cestizinei. prin faptul

împlinit este după mine cea mai fericită: şi pentruvoi cea, mai onorabilă,
" Ge-aţi pierde, chiar în:eazul .când n'aţi reuși? Situaţiunea. voastră.în Câsa
Prusiei ar. rămâneă aceeaş. Vaţi întoarce înapoi aci şi vâţi putea aminti în
care niciodată n'ar. puteă să vă fic imputată,

totdeauna cu plăcere o încercare,

Dar dacă râușiţi — ceeace: cred—- această soluţiune poate să vă dea foloase
incaleulabile. Sunteţi ales de unanimitatea unui întreg popor; răspunzând |
la acest apel, câștigați din capul locului încrederea naţiunei întregi 7»

încredere absolută în acest

Lai obiecţiunea Principelui Carol—acă, nu are-0

vot, pentrucă s'a dat prea râpede»,— d-l de Bismarcl răspunde” “în acești
termeni: — «Garanţia,, sigură, 0 puteţi primi dela Deputaţiunea,. care trebue să
vină 'curând, Şi pe cate n'o puteţi primi pe teritoriul prusian: de! altmintrelea
_nu voiu întârziă, a mă pune, la Berlin, în relaţiune cu Agentul român dela
ce ani

Paris. După

uflat că Impăratul

Bencdelii,

poziți iunea voastră
România; dar

şi acesla

, dor eşle să 'cunoască ve-

sub! discrețiune aceuslă idee

derile "noastr e, an comunicat
framoez

Napoleon

mi-a

declarat. că în

Ambasador alui

Franţa sar

la dis-

pune

aut vas pentra îi a într eprinde dela Marsilia călătoria în

mă. se pare pr "efer abil

a utiliză un

vapor ordinar, pentr a

:
E
ei
“In timpul acestei conversațiuni, Minist ul- Președinte cet Pr incipelui Carol depeşile și documentele ce primise până iîn acel moment

ca astfel afacerea

sale...

candidaturei

în privința

Im aceeaș

zi de 7/19

dere cu Regele
Bismarek

să rămână

cu tolul secr elă. »

-.:

a

Aprilie. Principele Carol: are .0, intbrove-

Wilhehu, căruia îi, comunică vederile Comitelui.de

în cestiunea

candidaturei

la “Tronul: României.

.,

Regele în genere na înpăr lcișește aceste vederiii și insiste, asupra
dificultăţilor ce se opun. ntreprinderei.: „BI crede că e:mai prut
dent a aşteptă rezultatal. Conferinţei. din: Paris. După: părerea, sa,
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:
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încă

considera-

țiunea' gravă, că e nedemn. pentru un principe din Casa
zollern a, se pune sub Suzeranitatea, Sultanului.

de Hohen-

La. aceasta, Principele Carol răspunde:— «Sunt gata de a.recunoaște pentru moment suzeranitatea turcească, : Cu Yezerva Secrotă de a mă liberă de ea cu arma în mână și de a cuceri
pe. câmpul de 'răsboiu întreaga „Independinţă pentru tara care

ma ales astăzi; și rog să fii convins că voint . face totdeauna
onoare numelui meu, ori și unde și în orice situațiune mvaș află».
Regele Wilhelm acordă Prâncipelui Carol un congediu pentru
a merge la Diisseldorf, şi îi zice. „la „ despânțire: —
le ocroteascăi!»

«Dumnezeu

să

La orele:5, Principele Carol vizitează la Potsdam pe Principele
Moșlenitor . al Prusiei, care nu se pronunță, cu desăvârșire în
contra într eprinderei, dar se declară convins
la înălțimea sarcinei ce iea asupră-și.

că :Pr incipele

este

După această convorbire, Principele Carol „pleacă la, - Disseldorţ
E

Plebiscitul Principatelor-Unite Române pentru Alegerea Principelui Carol de Hohenzollern din 8/20 Aprilie 1866.

Numim

Principe

Suveran

al Principatelor-Unite

Moștenire, pe Alteța Sa Principele
ringen sub numele de Carol 1.

Române,

cu

drept de

Carol- Ludovic de Hohenzollern-Sigma-

Noi subsemnaţii Membri ai Inaltei Comisiuni pentru numărarea voturilor
Plobiscitului dela 30 Martie 1866, am constatat că alegerea; Alteţei Sale
“Principelui Carol-Ludovie de Hohenzollern-Sigmaringen ca Suveran al Principatelor-Unite Române, cu drept de moştenire, a întrunit 685.969 voturi
afirmative, contra 224 voturi negative.
„Pentru încredințarea căreia am semnat:

— Primatul României

Nifon. — Primul Președinte al

Curţii de

Casaţie,

V. Sturdza,

— Președintele Curţii Criminale dela Curtea de Casaţie
— AI. Catargiu.
— Preşedintele Secţiei Civile dela Curtea de Casaţie — E. Predescu.
— Vicepreşedintele: Consiliului de Stat—1. G. Florescu.
— Preşedintele Curţii de Conturi — A. Romalo.

"—
„ —

Şeful Diviziei teritoriale
— Colonelul D. Kretzulescu.
Decanul

Facultăţii de Drept—C.

Bozianu. !

— Preşedinţele Consiliului, Ministru al Afacerilor Străine — Ion Ghica,
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IN 1866,

Principele Cawol- Anton de Hohenzollern. adre-

sează din Diisseldorf următoarea

Comitelui de Bis-

telegramă

SE

e

march :

ței Voastre de a trimite Ministrului
ere"
a Excelen
"" «Las la absoluta apreci

hotări,
la Constantinopole instrucţiunile ce veţi 'crede de cuviinţă, pentru a
adimifi
ar
Sultan,
dela
l
dacă, audiența, ce fiul meu Anton ar cere eveniua
Ph
A
sibilă sau inoporiună.»
Berlin
In 9/21 Aprilie, : Comiltele de. Bismarck, adresează din
Li

următorul răspuns Priucipelui
telegrama

Carol-Anton de Hohenzollern la
e

din 8/20: Aprilie ::

«Telegrama

Alteţei

Voastre Regale

i

din20

1. 6. am

să o tâlcuese
crezut

le a
astfel, că lăsaţi la aprecierea mea, dacă cererea unei audiențe eventua
vedere
de'
ul:
punct
din
derată
consi
Principelui Anton! făcută Sultanului ar fi
a
politic ca potrivită sau nu.
bate .la ochi
ar
părere,
supusă
mea
a
«După

dacă, în împrejurările

prezentă
actuale, fiul numit al Alleţei Voastre Regale sar abțineă de-a se
Sultanului, în trecerea sa prin Constantinopole.

De accea am încunoştințat

contra unei
pe Ministrul regal din Constantinopole, că nimie nu se opune în
"Turcesc şi l-am. auto:
audienţe a fiului Alteţei Voastre Regale la Impăratul

ar cere-o».: rizat să facă demersurile necesare, dacă Principele Anton

ÎN

şi Director al
“In 8/20 Aprilie, renumitul Profesor de istorie!
Piincipelui
Arhivei , Regatului Prusiei, Max Dumncker, adresează

|
Carol-Anton de Hohenzollern, următoarea scrisoare:
se ale
«Aduc Alteţei Voastre Regale cele mai . respectuoa

mele: felicitări

ipatele Dunărene.. Veţi fi ncînpentru alegerea Principelui Carol în Princ
din toate părţile împrejurul. unui
doios pătruns. de consideraţiunile, ce nasc
Mi-aţi dat totdeauna o binevoitoare atenţiune,

eveniment atât de important.
e mele.
şi: de aceea cred că pot să vă expun aprecieril

.

Sa

nei se află le Paris. Acolo e
«leaa ca punct de plecare, că originea cestiu
românească, . şi. convicţiunea, că
voinţa serioasă de a stabili naționalitatea.
Este acolo

ea, se poate fundă
şi întenţiunea de
totodată Prusiei o
sele ci. Poate că

numai de un membru al unei Case pririciare.
bunăvoință și
a da Alteţei Voastre. Regalo o dovadă de
ă -intereactual
criza
în
dovadă că sunt gata a sprijini
un prinpe
d
se mai are în vedere la Paris că, desemnân

intime
cipe prusian, se” va izbuti, prin relaţiunile:

dintre Prusia și 'Rusid, a

a Moldoveişi a Valahiei
hotări și pe această din urmă Putere a primi Unire
mi
ai
sub un Principe Străin,

40
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" «Prusia nu are nici un interes a luă, în cestiunile ce'ise ivese în Orient,

o poziţiune bine accentuată și care ar prejudecă

viitorul.

Aceste

sunt pentru Prusia

posedă

întrinsele -oare-

de o natură secundară. Prusia

cestiuni

cari mijloace . şi echivalente, pe cari le poate, oferi Angliei
. și - Rusiei, sau
Francici şi Austriei, după cum una ori alta dintre aceste Puteri sar arătă,
Gataa sprijini interese prusiane: mai apropiate. Poate cinevă să-şi închipucască, de exemplu, un caz, în care ar puteafi de dorit a abandonă Austriei

Principatele Dunărene, ca compensaţiune pentru retragerea ci din Germania.
" «Făcând abstracţiune
do această necesitate a politicei prusiane,-ar mai fi
în contra primirei Coroanei și faptul, că' Alteța Sa Principele. Carol, - chiar
dacă Poarta ar admite Unirea sub un Principe Străin; nu ar putea rămâncă
Vasal'al Porții fâră o schimbare radicală a tractatelor- respective. In fine,
nici că e nevoie de a mai aminti dificultăţile extraordinare ce se opun în
Principatele Dunărene întărirei unui guvern regulat și unei dinastii.
.
«Cu toale aceste mi se pare că nu
de a rspinge cererea - Românilor,
«Este un avantaj că Austriacii
- văd

ar fi în interesul polilicei prusiane
e
A
.
A
peste tot -locul inimici. Ziarele vie-

meze dovedese.că acest efect sa şi produs...

Da

; «Mai departe. Prusia, pe cât pot judecă lucrurile, are a. țineă, socoteală de
Francia în criza actuală a afacerilor orientale. Rusia vine numai în al doilea rând,

«Prusia trebue să se încerce a susțineă, în marginile posibilităţii, constituirea, naționalităţii româneşti, care se doreşte la Paris, pentru a atrage, de
va fi cu putinţă, pe Impăratul, Franciei

spre constituirea
. naţiunei germane.

Pentru concesiunea făcuti, i sar cere un contraserviciu.

Aceste considera-

țiuni arată că ar fi indicat, ca primirea Coroanei Române să atârne de con-

dițiunea consimţimântului tuturor Puterilor, cari au semnat Tractatul de Paris
şi Convenţiunea din 18 August.
|
.
Aaa
-" «Fără de acest coasimţimânt, stabilirea unui: guvern regulat în Principatele Dunărene este imposibilă. Agenţii Puterilor cu opiniuni opuse vor mări
dificultăţile interne până la imposibilităţi, și se vor socoti îndreptăţiţi a aţâţiă
partidele în solda, lor; unele în contra altora, și în contra.guvernului.. Inscenarea tristă din

Grecia, la câre

Guvernul

Regelui

Otto

a

fost: expus

prin

luptele dintre partide, conduse de Ministrii -Plenipotenţiari ai Angliei, Fran-

ciei și Rusici, sar repetă într'un grad

mai mare

în România. Dar mai de-

parte: Rusia s'ar crede îndreptăţită a nu se mai socoti legată de Tractatul
de Paris şi de constituirea Principatelor Duniirene prin acest 'Tractat şi prin

Convenţiunea din 1858, îndată ce Franţa, sau Franţa și Rusia, : sar rotrage
unilateral din hotăririlo formale 'al6 acestor acte internaţionale. Rusia atunci
ar reclădi Sevastopolul, ar reînființă. flota. Mărei- Negre şi,
în împrejurări

date, ar luă din nou în stăpânire teritoriul cedat dela gurile Dunărei.
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: «Astfel -apare indispensabil prealabilul: consimţimânt al” tuturor Puterilor.
Cestiunea -românească nu. poate fi: considerată! şi “rezolvată în mod 'singuratec,ci în'Iegătură cu actualul sistem al: peliticoi''prusiene. Această 'ces-

tiune nu prezintă prin eă însăş'o greutate îndestulătoare, pentru ca, urmă-

situaţiunea -curopeană favorabilă să

rindu-se În mod unilateral şi deosebit,
fie pusă

în joc.

..

N

i

i:

i.

O

«

E

Ra

ia

«Austria cu' greu “s6' va mai află într'o situaţiune de dezastru intern şi de
izolare europeană, ca: în' momentele actuale. Esto cerţ că nici Anglia, nici
gorRusia nu vor. împiedică: Prusia de a rozolvă reforma "confederaţiuneii

mai aplecată a exercită asupra. Austriei. o piee ă
manc, că Rusia: din contr
că: Prusia poate avea pe: Italia: ca 'un aliat, caro
siune 'în: favoarea :Prusici,

nu-i va sta totdeauna la dispoziţiune. 'In fine, Guveinul lui: Ludovic Napoleon este, din toate. guvernele co'se pot succede în' Franţa, cel mai puţin

n.

defavorabil unei reforme-a Confederaţiunei Germane:

sa aşezat odată pe principiul naționalităților: EL a conslibuuit .
«Impăralul

, tot
Italia prin vot ainiversal, a fundat însuş tronul său :pe votul ainiversal
îno
să
are
asifel. a: împins România sub Cuza spre Unire, şi tot 'aslfel
nță.
pingă mai deparie, după acest sistem, până.la deplinaei independi

ca Prusia să 'constitucască
«Cum ar puteă el să se încerce să împiedice,

în acelâş mod 'naţitinea. Germană?: Dacă ar voi una! ca aceasta, i-am 'opune
o rezistenţă, lucrând

în contra-i cu propriile lui arme, şi sar rădică de sigur

care
în contra! unei. întreruperi! a aoțiunei .naţionale 'o agitaţiune naţională,
Cacu
i,
mar puteă fi oprită în mersul şi în rezultatele ei. Sudul Germanie
Confe-mera din Baden în frunte, se pronunţă de pe acum pentru reforma
le
iaţiuni
Demonst
e.
berlinez
presei
ale
deraţiunei; tot astfel organe importante

contrarii. ale :partidului progresist nu: sunt "de luat în serios, Audcă nu se
problemelor
vor opune, dacă conservatorii vor luă în mânile lor deslegarea
c-sunt
izbutes
naţionale, căci astfel lucrează pentru democraţie,'şi dacă nu
ae
RI
ii ei
eliminați pentru totdeauna...
concu:
,
primită
fi
puteă
ar
ei
Români
«Opiniunea mea. este că Coroana

Puterilor Tractatului de Paris şi Convenţiunei din
. ului
diţiunea consimţimânt
politicei actuale -şi 'nu
18 August 1858. Această primire ar ajutoră sistemul
că-şi. va:da din
l-ar. zădărnici.. Prusia ar'puteă. declară, cu această ocaziune,

al acelor Puteri.
parte-i toată. silința:de a obținea consimţimântul. neapărat
prezint
se ă unei
«Am expus în cele de mai sus o opiniune, precum. ea:
tică.». diploma
ţiune
informa
o:
judecăţi. obiective..:De altfel nu: posed nici
.

a

„

ia

pe

Consul general ul
și ,
er
-:Iu 9/21 Aprilie, Baronul EdAgent
Afacerilor :străine,
„Austriei, trimiâte d-hii Ion Gh îca, Ministrul
ii
următoarea scrisoare: »: iii i

49

ME

DIMITRIE A, STURDZA ..

. «Din ordinul Guvernului. meu,
copia unei hotărîri luate de

am “onoarea

Conferinţă

în

:

d vă

şedinţa sa

..:

i
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transmite aci alăturat
dela

4, luna curentă.

„ «Veţi. vedeă, în 'ea, că în faţa evenimentelor ce sau săvârşit la București,

ca a socotit de cuviinţăsă aştepte: informaţiuni

“ulterioare,

înainte

de

a se

gândi lu măsuriie de luat,
e
cc
.
«Conferinţa e prea puţin instruită, despre împrejurările ce .au însoțit ultimele acte ale Guvernului provizoriu, pentru a, apreciă cu dreaptă judecată

cauza și însemnătatea
lor. Astfel ea. lasă toată răspunderea pe seama acelora,
cari le-au plănuit. Dar e foarte necesar ca nici Guvernul provizoriu, nici
populaţiunile Moldo-Valahe să nu se înșele asupra adevăratei lor poziţiuni.
«In acelaș timp am ordinul a aminti Guvernului provizoriu Transacţiunile
Internaţionale şi. a-l'sfătui să se abţie dela orice act care ar tinde
să schimbe
relaţiunile ce există între Principate şi Curtea Suzerană.
AI
|
«Dar tot ceeace se va face de câtre .noua Adunare: ca
reprezintând do-

rinţele populaţiunilor, în conformitate
cu aceste relațiuni și cu aceste înţelegeri internaţionale, va fi obiectul unei atenţiuni” binevoitoare
din partea

Puterilor reprezintate în Conferinţă şi necontenit 'inspirate
de' dorința de a
ajunge la o stare de lucruri, care să. întărească odihna,
bunăstarea și -pros=

peritatea Principatelor Moldo-Valahe.
«Vă rog să aduceţi la: cunoştinţa

.
a
Guvernului

i
provizoriu ! hotărîrea

aci

anexată
oc.
E
a
«Binevoiţi a primi; Domnule Ministru, asigurarea înaltei mele
consideraţiuni.»

3

„In 10/22 Aprilie, d-l lon Ghica, Preşedintele Consiliului
și
Ministrul Afacerilor străine, trimite următoarea scriso
are d-lui
Jon Brătianu:
SE
o
„„«Am

onoarc'a vă trimite aci alăturat două. serisori—una

destinată Alteţei

Sale Regale Principelui Carol-Anton de Hohenzollern—
și” cealaltă Augustului
său fiu, Principelui Carol-Ludovic, Alesul' naţiunei române.
Sa
«Sunteţi invitat a îmmână personal aceste scrisori şi a sta la, dispozi
ţiunea

și la ordinele A. S. Principelui Carol-Ludovic.
a
Si
«Imi fac o adevărată plăcere a vă anunţă.în acelaș timp, că continuaţi și
sunteţi confirmat în misiunea; de membru al: “Deputaţiunei delegate de di-

feritele Corpuri, pentru a notifică dorința naţiunei.
|
«Îndată ce vor fi sfârşite formalităţile ce. rămân de îndeplinit pentru
ada
actului rezultat din Plebiscit caracterul cerut pentru validitatea
lui, veţi aveă
wvă-uni cu d-nii Manolache Costache Epureanu, Ludovic Steege
şi loan

Bălăceinu, pentru a îndeplini, atât pe: lângă Alteţele lor, cât şi pe
lângă ,
Curțile Puterilor garante, misiunea patriotică cu care sunteţi însărci
naţi.
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aveţi despre această
«Urgenţa. împrejurărilor şi simţimântul ce de: sigur
ăţii unei plecări imediate.
urgență mă dispensează a insistă asupra necesit
expresiunea, dorințelor mele
«Primiţi cu această ocaziune, impreună cu
înaltei inele consideraţiuni.»
pentru un succes, la, care cu toţii ţinem, asigurarea,
A

u

lui Jon Ghica, Președintele Consiliului
In 9/22 Aprilie, Scrisoarea,
Carol- Anton

și Ministru al Afacerilor
de Hohenzollern:

străine, adresată, Principeluri
A

tru al Afa_«Alleță Regală ! Subsemnatul Preşedinte al Oonsiliului şine:Minis
votul: solemn

cerilor străine al României, luând

în dreaptă

consideraţiu

dorinţă câre “trebue să realizeze
prin care poporul român, stăruind într'o'
solemn pe calea anati Plebiscit 'un
tăria şi stabilitatea sa, 4 ales în mod
ana Alteţei Sale Principelui 'CaPrincipe Slrăin, cu titlu ereditar, în perso
e de Carol 1

fiat, sub numel
„ol-Ludovic de Hohenzollern, Augustul Vostru
aţiuni, însărcinate a depune în
— sa grăbit a provocă numirea unei deput
şi a solicită 'consimţimântul
mânile Sale Actul, care constati, această dorință
l are deci onoa-

acceptare. Subsemnatu
Alteţei Voastre Regale pentru această
oitoare pe onorabilii membri ai
binev
rea a recomandă primirei Voastre
.
eanu, lon Brătianu şi Ludovic Steege
acestei Deputaţiuni—pe d-nii loan Balac
şi Al-

că Alteța Voastră Regală
«Subsemnatul ar fi prea fericit a speră
binevoi a îndeplini o dorinţă îndrepteţa -Sa, Principele Carol-Ludovic veţi
ului . Vostru fiu,

i Sale, August
tăţită atât prin calităţile personale ale Alteţe
giul foarte

firesc ce se
Sale, prin presti
prin virtuțile şi: strălucirea Casei
area
nienţele de natură a atrage aprob
leagă de ea, cât şi prin toate conve
rat de soarta României.
Puterilor ce se interesează cu adevă
ă, subsemnatul are

atât. de scump
“«Exprimând ! 6, speranță caro îi este
al Alteţei Voastre Regale prea
onoarea a fi, cu 'cel mai profund respect,
i
Sai
|
umilit și prea supus servitor.
ază Comitehui.de Bismarck
In 10/22 Aprilie, Jon Ghica adrese
E
următoarea

e

scrisoare:

, realizareîi pare singurul mijloc
«Poporul: român, stăruind în dorinţă a cărei a ales în mod solemn prinlipsesc,
de a-și da puterea, și stabilitatea ce-i
, cu titlu ereditar pe A. S. Princiniei
Româ
al
tun: Plebiscit, ca Suveran
i
, numele de Caro1l
ernsub
pele Carol-Ludovic de Hohenzoll
familie a
a.
ioas
române “cu glor
«Legăturile 'ce' unesc pe Alesul naţiunei ingerea de a vedeă întemeinconv
Prusiei au deștepiat în inimile noastre
să ilustreze națiunea noastră şi fa“qu-se la Dunărea de jos o Dinastie, câre
Sa
milia de Hohenzollern...

.
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«Acest; Plebiscit sa exprimat prin 685.969de
224. voturi

negative,

„ «Luând

:.

i

i.

i

voturi afirmative,

față de

a

E

în consideraţiune acest vot. solemn, “subsemnatul,

Consiliului, Ministrul : Afacerilor.

914

Preşedinte al

străine, sti grăbit:a provocă

:numirea

Deputaţiuni însărcinate a depune în mânile Ales
ţărei.
ului
Actul care

stată uceastă dorinţă.

Da

„«Recomandând binevoitoarei
— d-nii loan

Balaceanu,

|

|

Voastre

lon Brătianu,

a

unci

con-

ÎI

primiri pe: membrii ' Deputaţiunei
Ludovic

acest: fapt Excelenței Voastre, subsemnatul speră

Steege, — invitaţi

a'expune

că „Guvernul: M.

8. Re-

gelui Prusiei nu va vedeă întrinsul decât un act în conformitate strictă cu
stipulaţiunile ce garantează poporului român. „liberul exerciţiu al dreptului
său intern și o soluțiune care n'ar. puteă să-i atragă o- dezaprobare generală,
fiind-ea menită să -aibă. de efect, precum Principatele se așteaptă, a asigură pentru totdeauna, liniştea și prosperitatea,
lor, la .care, Turcia. şi . Puto-

rile Garante sunt interesate
„ «Subsemnatul

binovoisă

ca şi noi.

ar fi fericita speră,

Da

favorizeze o dorina,ță,
cărei realizare,

României,

nu poate

pa

că. Guvernul, M. S. Regelui Prusiei va

decât să adaoge, încă

asigurând şi bunăstarea,

recunoştinţa ce ca datorește Gu-

vernului M. S. Regelui Prusiei pentru. toată grija ce el a arătat, în diverse
împrejurări, Principatelor-Unito» |,
ap

In 10/22 Aprilie, Ion Ghica, Președintele Consiliului și Ministru

al Afacerilor

de Lhuys,

străine,

trimite următoarea scrisoare d-lui Drouyu

Președintele Conferinţei

Afacerilor străine al Franciei:

din Paris și! Ministru ' al .

o

ti.

«După declarațiunea, oficială, 'prin. care d-l Ministru al Afacerilor străine
al M.S. Regelui Leopold
'Il a; fâcut cunoscut Delegaţilor Principatelor-Unite,

că A. S. Monseniorul Comite de Flandraa crezut;că nu poate 'răspunde la

chemarea

noastră; poporul român, stăruind, într'o dorinţă,

a cărei

realizare

îi pare singurul mijloc de â-i da tăria, şi stabilit
'ce-i atea
lipsesc, a ales în

mod solemn, pe calea unui Plebiscit, un Principe: Străini ca Suveran al
Principatelor-Unite, cu titlu ereditar, în. persoanaA. $. „Principelui Carol-

Ludovic de Hohenzollern, sub "numele, de Caro L

Mi

,

«Acest: Plebiscit s'a exprimat prin 685.900 de voturi. afirmative, faţă cu
- 221 voturi negative.
NE
i
„ «Luând În. consideraţiune acest vot solemn, subsemnatul, Preşedinte al

Consiliului, Ministru, al Afacerilor străine, s'a grăbita provocă numirea unei
Deputaţiuni însărcinate a, depune în mânile Alesului, ţărei Actul, . care con=

stată această dorinţă.

IN

a

«Recomandând binevoitoarei voastre primiri pe membrii Deputaţiunei
in-
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IN 1866..

ă de
acest fapt, subsemnatul vă roagă ca, în calitatea; voastr

acest fapt Domnilor
Preşedinte al. Conferinţei din Paris; să binevoiţi a comunică
lor noastre.: Subdorințe
reprezintanţi ai Puterilor chemate a hotărî în privinţa

nu vor: vedeă în aceasta,
semnatul speră că Excelonţa . Voastră şi colegii.săi

decât un Act în conformitate strictă cu

Stipulaţiunile ce garantează - popo-

său intern şi 0 soluţiune, care nu

rului român liberul exerciţiu al: dreptului

Prineisă atragă deplina lor aprobare, fiind menită, precum
va; puteă, decât
a pro-

de lucruri de natură
patele-Unite se aşteaptă, a pune capăt unei stări
a
şi Pute, la care. “Turci
duce turburare în spirite şi a compromite o linişte

rile Garante sunt

iu

interesate ca. şi! noi.»

O notă identică șa adresat de oh

Sa

a

: Ghica —Principelai ' Gor-,

de Mensdorf- ceakoff, Vicecancslarul' Imperiului Rusiei,— Comitenui
Russel,
elui
Comit
Pouilly, Ministrul Afacerilor străine al Austriei
i La
alulu
Gener
Ministrul Afacerilor străine al Marei :Britanii,— şi
Mamimora,

Președintele

Consiliului

de Ministri al Italiei... i

se. încheie prin'0 Decla„. Conferința a "șasea din. 12/24 Aprilie
însărcinaţi a o remite
rațiune pe care Consulii dela, București vorfi

Guvernului provizoriu.

E

Remarcabil esto că în această

e

cestiune Turcia nu are nici un repre:

a şasea şedinţă, toți mem_zintant la București, cu toate că şi în această
dela Curțile lor, și iarăș
prii Conferinţei declară că vor cere instrucţiuni
instrucţiuni .vor sosi.
se amână Conferinţa pânăîn ziua când. aceste
Aprilie 1866.
Protocolul VI al Conferinţei din Paris din 12/24

sosindu-i dela, ultima şedinţă înImputernicirile d-lui Ambasador al Tureiei
formă.

e în bună şi cuvenită
coace, ele sunt prezintate Conferinţeişi recunoscut
s a provocă! întrunirea
permi
ţiar al Rusiei. zice că şi-a:

"D-l Plenipolen

del a le celio depeşă, care exPlenipotenţiarilor,. pentrucă a primit ordinu
tă

în Protocol. Aceas
pune vederile Guvernului său şi de a cere înscrierea ei
|
. :: !
; care poartă dala, de 1/16 Aprilie, este următoarea

comunicare
e), relative la cestiunea
„«Depeşile Excelenței Voastre dela. 28 Martie (9 Aprili

Sale Impăratului. DepePrincipaţelor Dunărei,,au fixat atenţiunea Maiestăţii
trei dintâi şedinţe ale
cele
şile expun situaţiunea așă cum se prezintă,: după

Conferinței...

tu

ciză punctul de vedere
«Am ordinul” Augustului nostru. Stăpân de a:pre
capul locului pe. terenul
sub care noi privim cestiunea. Dacă ne-am pus din

plecare, de care *
Convenţiunei dela 1858, aceasta e numai ca un punct de
rinţă, a poziConfe
în
trebue În mod necesar să se lege orice examinare,
|
ţiunei Principatelor.
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«Dar nu pot să vă repet deajuns și d-voastră
nu puteţi întrebuinţă indestulă claritate întru a constată, că noi n'avem nici o hotărire luată, niciA pentru,
nici contra Unirei.
«Antecedentele noastre mărturisesc aceasta destul de clar, ca să nu mai

am trebuință de a insistă asupra acestui punct.

E

«Noi am fost cei dintâi a pune bazele Uhnirei Administrative a Moldovei
Și a Valahiei, întrun timp când noi eram singurii a ne ocupă de soarta lor

în înţelegere cu. Curtea
gresul dela 1856

Suverană. Am

și în Conferinţele

aderat:la

acest

următoare, crezând

principiu în Con-

că această fuziune a

intereselor celor două Principate ar fi folositoare pentru prosperitatea lor.
„«Cu toate acestea, încă din anul 1858 și mai târziu în 1859 și în 1861,
noi am semnalat inconvenientele ce prezintă în, ochii noştri modul cum
această

fuziune

sa

săvârșit.

.

«Prevestiam că va ieşi Tău . 0 operă bazată pe iluziuni, pe. reticenţe și pe
obscurităţi.

e

«Ne-am învoit la ca ca la o transacţiune, menită a îndreptă încurcături
mai mari, și ca la o experienţă de făcut.
cActualmente experienţa e făcută. Ea e dinaintea” ochilor Moldo- Valahilor
și «& Puterilor

cari se interesează de soarta lor.

e

«Aprecierile pot fi deosebite în această privinţă, Dar oxistă lapte
incontestabile.

a

i

vizibile

-

.

“+ «Dezordinele administraţiunei Principelui Cuza, căderea sa, aclamaţiunile
unanime

ce au

însoţit căderea, mizeria

ţărei, foametea

pricinuită de Legile

Agricole. ce el.a promulgat, abuzurile, delapidările de: tot felul, cari au fost
semnalate, sunt -de notorietate publică.
po
«Dacă aceste fapte” nu sunt conchizătoare, cel puţin trebue să facă pe Puteri cari,

ca şi

noi, se interesează

de bunăstarea Principatelor, a fi la în-

doeală, dacă Unirea a avut fructele folositoare ce se așteptau dela ca. Această
îndoeală s'a prezintat poate și în spiritul Moldo- Valahilor.
|
” «ŞI aici aprecierile pot fi deosebite, dar faptele. vorbesc. Măsurile administrative, militare şi de poliţie, luate de către Guvernul

dova, de sigur că nu arată o completă unanimitate
două Principate, în ceeace priveşte Unirea.
«Deci convingerea noastră profundă este că cea
rinţei este a rezolvă, îndoelile şi nu a, le perpetuă;

provizoriu din Mol-

în dispoziţiunile „celor
dintâi datorie

a

Confe-

«Atâta vreme cât eră de făcut o încercare, Conferinţa a putut, a trebuit
poate, să primească această bază nesigură pentru opera ce aveă să întemeieze.

Noi ne-am asociat la.ea fâră a ne face iluziuni.
. «Astăzi, în faţa rezultatelor constatate, noi nu credem
-

că Puterile pot să
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consimtă a: prelungi iceastă obscuritate. Rusia, ca. putere” limitrofă, ar puteă
mai puţin ca oricare alta să aprobe

ca: să se clădească în întunecime.

-

«Ceeace dorim noi, înainte de orice şi în mod excluziv, este lumina. Această
lumină nu poate fi obţinută decât printr'un nou recurs la votul celor două
Principate, vot înconjurat de toate garanţiile 'co pot si-i asigure sinceritatea.
«Am

înţelege cu

atât

mai

puţin

ca

Conferinţa să ezite: a 'căută, lumina

în acest izvor, cu cât Unirea n'a încetat de a fi în dorinţele Moldo-Valabhilor,

propriile lor date;ca ar primi
de,:
după!
precum alte Cabinete înclină a 'cre
e carear răsipi orice ne'confirmar
de 'vot o nouă și strălucită
dinti'un astfel
siguranţă şi ar pune la adăpost conştiinţa. şi 'responsăbilitatea Puterilor.

“Nam 'puteă admite, într'un'asemenea caz; temerea că un recurs la votul populaţiunilor poate să aducă o agitaţiuno periculoasă: + îi ici ”

«Dacă unanimitatea există, ea se vă manifestă fără piedică. Dică agitaţiuni
și atuncie
“sunt de temut, aceasta însemneazăcă acea; unanimitate nii există,

pentru Conferinţă, un motiv îndestulător' pântru-'ă dori'săse lumineze. ” *
condiţiune
, cerută este, ca nici o
prima
cer
«Dar pentru ca votul să fie sin

linesiguranță să nu fie lăsată populaţiuinilor Moldo-Valahe, în cepriveşte
pocu
împăcă!
mitele între cari trebue să se ţie dorinţele lor,ca, să se poată
s'o mănţină.
înţeleg
Puterile
care
pe
şi
hotăresc
ce Traotatele
de drept
ziţiunea
.
:
N
.
RV:

a nostacâvem. convingerea! că această nesiguranţă este căuza principală

aceste ţări şi cari
bilităţii, a agitaţiunilorşi a pornirilor, cari Sau produsîn

au făcut-şi vor face încă imposibil orice guvern regulat. Sa

lăsat să se

ndinţă sub un
nască în spiritul populaţiunilor speranța de a ajunge la indepe

a
i
Principe Străin..
it! voturile lor asupra Principelui
întrun
au
” «Sub această impresiune, ele
e,e la
conduc
ori
Cuza, în' speranță că această Unire, la început provizar
re ' indepen
, ea înisăş nu ar fi decât îndrumarea, căt
care
Unirea, definitivă
e DR
a
pe Străin.

dința sub un Princi

lor,
«Orice guvein 'care nu ar realiză acest scop suprem ale aspiraţiunilor
prestigiu
evidentcă n'ar fi în ochii populaţiunilor decât un provizorat fără
ă
S
Să
șifără garanţie de stabilitate.
"Tracta: "«Totuş Puterile consideră acest rezultat final ca incompatibil cu
ImIntegritatea
tatele, cari au regulat echilibrul Orientulşiuiau consfințit
ă Principatelor
periului Otoman şi, de aceea, ele nu sunt” dispuse a asigur
a
i
lui.
redlizarea
primi.
o
puteăn'am
e
parte-n
din
ce
«Aceasta este -o poziţiune echivocă,
Valahe
«Este clar în ochii noştri, că atâta vreme cât populaţiunile Moldo-

pe ' Străin,
vor avea speranța de a ajunge la independinţă sub un: Princi
creadă,
să
lăsă
atâta vreme cât atitudinea” Conferinţei va fi de naturăa le

al Guvemului
că această combinaţiune, a cărei încercarea fost primul act
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nu Întâmpină, „altă piedică: decâ
, refut

zul candidatului asupra.
căruia sa fixat alegerea, dar, că
o altă încercare, ar. puteă fi :mai
„fericită,
populaţiunile vorfi aduse să mănţ
ină Unirea,cu toate. inconvenient
ele
sale,
ca 0 scară necesară pentru a, atin
ge încoronarea aspiraţiunilor lor,
"
„„ «Deci în.

aceste condițiuni ar fi “imposibil
a so, bizui; pe. un vot sincer în
costiunea Unirei.. .
E
Ce
Da
„„“Aşă dar, dacă. Puterile” întrunit
e în Conferinţă, doresc, ca.și
noi, să asigure Principatelor o organiza
; stabi
re
lă, „conformă
'eu
nevo
ile
și
cu
dorinţele
lor reale și care.să împace | cerinţel
e :bunăstărei lor. cu -poziţiunea
politică
ce Tractatele existente le-au dat
lor; calea de urmat ni se pare
că este “a,
rezolvă, înainte,de orice, în mod
neted și categoric, :cestiuneă .
Principelui
Străin, pentru ca populaţiunile
moldo-valahe să fie cu desăvârș
ire lămurite
asupra limitelor între cari ele au-.
să-şi exprime. dorinţele : lor; în
sfârșit a
consultă aceste dorințe separat
în cele doui Principate, prin. votu
l
unor
Adunări alese într'acest scop, în,
afar

fie din lăuntru,

sulilor străini,

ă de orice. presiune. morală.
sau, materială,
fie din afară, sub controlul
ncadormit şi nepărtinitor al
Con-

O...

ae

i
?
a.
:
|
ia
«n urmă Conferinţa „va, fi
în: măsură. de a se pronunţă;
Cu toată. sigurana, conștiinței și în plină
cunoștință de cauză, .. E
E
„„ «Aceasta, este profesiunea. noas
pi
tră de credință. Ea ne este
dictată, de, tradițiunile noastre simpatice pent
ru Principate,
de interesele noastre ca : Pute
limitrofă, și de datoriile noastre
re
de Putere Europeană interesată
la
Orientului...
liniş
tea,
i
Sa
A
«Am fi fericiţi a o vedeă,
împărtășită de celelalte Cabi
nete
. ..
: “Augustul. nostru Stăpân vă
Si
ordonă a ceti 'depeşa aceasta
în Conferinţă şi
a cere alipirea ei.la Protocol
. 'Ținem a se: constată
că Rusia nu. urmăreşte
în această cestiune decât un
scop imparțial, fâră reticenţe,
fără gând ascuns,
fără idei preconcepute, că ea
nu are în vedere decât o oper
ă trainică, întemoială

și pe. dorinţele reale ale

Pee

Principatelor -şi pe

- necesităţile dreptului
internaţional, și că ea respinge orice
parte
:
de
„res
ponsabilitate . într'o „operă
trecătoare, care ar tinda să
perpetueze printre. Moldo-Val
ahi “nişte iluziuni
„irealizabile, Şi să-i mănţină
într'o stare de: anarhie; care
ar. lăsă viitorului |
drept moștenire germenele
, unor grave complicaţiun
i.»
:,
„D-l Baron de Budberg ada
Da
pi
uge că, în rezumat, după
părerea: Guvernului său, ar fi vorba, în
primul loc,

de a înlătură, formal Aleger
Principe Străin, apoi a con
ea unui
sullă, populațiunile, chemân
du-le sd voleze separat—în Valahia şi în Mol
dova,
NEI
| D-1 Plenipotenţiar al Vra
|
nciei, întrebând dacă cin
evă ar dori să ieâ cuVântul asupra, acestei propun
eri, d-l Plenipolențiar al lav
ei Brilqniei exprimă
dorinţa ca d-l Ambasador
al “Turciei să facă cunoscut.
modul său de a vedea,
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D-l: Plenipotenţiar al Turciei aminteşte rezervele cs a făcut dela început
contra eventualităţii unui” Principe Străin: Conferinţa a crâzut că trebue să
amâne

soluțiunea

acestei cestiuni. Un Principe Străin a, fost proclamat pentru

a doua oară în Principate. Safvet Paşa adaoge că a. primit “instrucţiuni în
privinţa acestui incident, şi! nu , poate decât să stărueascii în deelarăţiunile
.:
.
sale anterioare.

D-l

Comite

dacă propunerea

Conuleg întreabă

prezintată „de: Rusia ar

trebui să aibă ca consecinți— anularea. a tot ce sa făcut până în prezent
în Principate; şi la răspunsul afirmativ al dHui do Budberg, întreabă —ce
ar fi de făcut dacă Guvernul! provizoriu ar refuză să: considero ca neavenito

Z
a
măsurile luate de dânsul.
precazul
în
atunci
„D-l Plenipolenţiar. al Rusiei răspunde că sar “găsi
văzut de Protocolul din 6 Septemvrie 1859; adică ar fi locul atunci de a
se trimite la Bucureşti un' Comisar
rante.

Pentru

moment,

trebue

să

Otoman

ai "Puterilor. Ga-

cu Delegaţi

so avertizeze

Guvernul provizoriu,

+ca să

"
iasă din drumul fals pe care a fost lăsat să intre.
Comisarul și
dacă
că,
observând
Brilaniei
D-l Plenipotenţiar al Marei
se facă un
să
nevoie
fi
Delegații trimişi la Bucureşti nu ar fi ascultați, ar

pas mai mult, —d-l

Baron de Budlerg

aminteşte

că acest: caz "a fost în

—și Safeet Paşa ceteşte pasaadevăr prevăzut în transacţiunile precedente,

giul din Protocolul dela 1859, care prevede că Delegațiişi Comisarul, dacă
nu

se dă ascultare

intervenţiunei lor— «vor dă

cunoscut

Domnitorului, că

faţă de refuzul de a li se da ascultare, se va “aviză la întrebuințarea mijloacelor 'de constrângere; și că în acest căz Poarta se va înţelege fără întâr„ziere cu Reprezentanţii Puterilor Garante la Constantinopole asupra măsurilor,
ce vor fi de luat.» —

D-l Plenipolenţiar al Rusiei

adaoge

acest articol. Socoate de altmintrelea,

că

că.o

în genere

toţi

voinţă - unanimă

sau

referit la -

exprimată

de

Conferinţă ar fi de ajuns, ca să asigure executarea hotiăririlor co' ea ar luă.

Insistă, ca Conferinţa să transmită la București o Declaraţiune, care să fixeze
trebui să se mărginească pentru a-şi
+
limitele între cari populaţiunile vor

exprimă dorinţele lor.
D-l Plenipotenţiar al Franciei zice că cecace se cere Conferinţei i se
păre 'că a fost dejă făcut, în măsura posibilităţii. Hotărtreaadoptată şi trans-

misă la Bucureşti, după propunerea d-lui Plenipotenţiar al Angliei, n'a avut
alt obiect decât de a aminti Guvernului provizoriu și populaţiunilor MoldoValahe, că au a se conformă stipulaţiunilor internaţionale. Cât despre a doua,

parte a propunerei Rusici, ea are ca obiect de a face

separaţiunea

electo-

a zis,
rală; d-i Drougnu de: Lhuys nu poale deci decât să amintească ceeace
îutr'o allă şedinţă, contra uneii combinaţiani, care are gravul inconvenient

*
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de a prejudecă soluțiunea

-

cestiunei, şi anume

930
3

de a şti dacă

Unirea va fi

„Sau nu mănţinulă. Se propun -ca. Deputaţii moldoveni să formeze o:
Adunare deosebită și să voteze în Moldova; dar faptele cari, foarte ' de curând,

sau petrecut la Iași, nu sunt oare de .natură a provocă îndoeli
asupra sincerităţii şi libertăţii voturilor în acest Principat? D-l Plenipotenţiar al
Fran-

ciei se crede deci mai mult decât oricând întemeiat a mănţineă . observațiunile sale precedente; mai mult încă, sistemul. ce a avut “ocaziun
ea să

prezinte ar satisface toate interesele, pentrucă,

ținând socoteală, într'o dreaptă

măsură, de demonstraţiunile de atâtea ori repetate în trecut în
favoarea
Unirei, acel sistem: ar asigură garanţiile dorite Moldovenilor, cari ar
voi
astăzi să se pronunțe întrun sens contrar. D-l Drouyn de Lhuys
n'ar puteă
deci să revină asupra celor ce a: zis în această privință și să
dea aprobarea,
sa unui mod de procedare ce îi pare în dezacord cu adevărat
a stare de lu:
cruri. Cât despre eventualitatea, privitoare la Principele Străin,
aceasta se
găseşte cuprinsă în Hotărîrea adoptată de Conferinţă în
4. Aprilie, şi d-l
Plenipotenţiar al Franciei.nu crede că e necesar a se
face mai mult în

această privinţă.

p

D-l Pienipolenţiar al Rusiei întreabă,

|

dacă

nu

ar fi: nimerit

să se

re-

dacteze. niște instrucţiuni, cari să se adreseze Agenţilo
r : respectivi ai: Puterilor în Principate, pentru a le recomandă să vegheze,
ca operaţiunile electorale să se fac
în ă
mod regulat,
După scurte, explicaţiuni schimbate între d-l Comile
de Gollz şi câţivă
dintre colegii săi asupra cestiunei de a ști în ce măsură:
ultimul Plebiscit

a putut să modifice caracterul nouăi Adunări
_vizoriu,

—

convocate

de

Guvernul “pro-

|

e

D-l Plenipolenţiar al Marei Brilaniei observi, că propune
rea Baronului
de Budhberg, trebuind să aibă ca consecință anularea acestei
convocări, poate

că n'ar puteă

fi aplicată fâră a ajunge

deadreptul

la o intervenţiune armată;

în ceeace-l priveşte, nu se crede autorizat a merge până

acolo.

D-l Plenipotenţiar al Rusiei răspunde că recurger
ea la măsuri de constrângere n'ar fi decât al doilea pas; mai întâiu nu
e vorba decâta repro-

duce în termini mai clari și mai formali hotărîrea dela
4 Aprilie.

D-l Plenipotenţiar al- Franciei, ca şi d-l Comite
Conley, nu poate aderă
la un demers, care ar ajunge la 'o '“intervenţiune.
Mai mult încă, el -n'ar

puteă să se pronunțe în mod
cunoaște

rezultatul

răspunde

întrun

definitiv în contra

operaţiunilor

electorale

Principelui

începute

Străin,

fără a

în acest moment

sau
aproape de a se începe în Principate, și fără a fi
în măsură dea apreciă,
dacă combinaţiunea: finală, produsul unor. elemente așă
de complicate, va
mod

satisfăcător la interesele politicei generale şi la ale
țărei

puse sub Garanţia Puterilor; Cât despre formarea a
două Adunări, el o res-

5i
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pinge, 'pentrucă, cum a mai: spus-o, nu se crede: nici de cum autorizat a
se asociă la o măsură care, fără a ţineă socoteală de trecut, pune în 'discuţiune. mănţinerea 'Unirei. De altmintrelea, alegeri separatiste sar putcă oare
face cu Guvernul ce este astăzi la Bucureşti și 'care e partizan deelarat al
sistemului Unirei ? .Ar trebui deci schimbat, și în acelaş timp anulat tot ce
sta făcut de cl; evident că aceasta ar. [i o cauză de complicaţiuni, care ar
conduce la interveniune, si Guvernul Impăratului doreşte casă nu ajungă
e
Sia
a
lucrurile la această extremitate.
D-1 Plenipolenţiar al: Rusiei zice că, toţi Plenipotenţiarii voesc, fără îndoeală, ca voturile să fie date cu sinceritate. Deci, e vorba de a se şti care
sindintre două sisteme, este acela, care ar oferi cele mai bune garanţii de
exa
Conferinţ
că
dinainte,
mai
declarat
ceritate? In toate cazurile, ar trebui
înînvârti
se
a
continuă
va
.
clude: Principele Străin; fără, aceasta, Conferinţa
aveă
de-a
speranța
tun cere viţios. Atât timp, cât să va lăsă populațiunilor
un

Principe

Străin,

e clar

că vor votă, necontenit

'în

acest

sens;

ar fi alt-

minteelea, dacă Conferinţa s'ar pronunţa în termini formali.
D-l Plenipolențiar al Marei Br ilaniei zice că, dacă ar [i-a se conformă
— ar trebui alegeri separate.
Tractatelor, n'ar: mai fi îndoeală;

D.uii Plenipolenţiari. ai Franciei: şi Italiei răspund. d-lui Comite Cowley

că, dela 'Tractate încoace, au fost fapte împlinite și i alte stipulaţiuni intermaţio;
ra
nale, de cari încă trebue ţinută socoteală... .
„_D-l Plenipolenţiar al Prusiei. aminteşte. că, alături cu cestiunea Principelui Străin, este aceea de a se şti, dacă, operaţiunile. electorale dejă în curs
de exccuţiune vor fi anulate şi dacă se vor provocă altele nouă. N'ar fi mai
bine a se adrosu Adunărei, care e pe punctul de a se înteani, şi a-i notitioă

deelaraţiunea, Conferinţei?
D-l Plenipolenţiar al Rusiei răspunde că cestiunea Principelui. Străin
este, în ochii Guvernului său, prealabilă tuturor celorlalte şi că dorește. ca
Conferinţa să se explice de pe acum cu Populaţiunile, cât. Și cu Guvernul
ţ
provizoriu din Bucureşti.
;
Dudberg
de
lui
dD-l Plenipolenţiar al. Turciei aderă la ' observvaţiunea
cestiunea Principelui Străin este şi pentru el cea principală.
D-l Plenipolenţiar al Austriei exprimă părerea de rău, că nu sau putut
preveni alegătorii dela început, declarându-le că nu trebue să numeascăîi decât
|
un Domn pământean.

D-l Plenipolenţiar al Prusiei, făcând observaţiunea. că Confetinţa n'a avut

timpul

pentru aceasta

şi că a fost susprinsă de evenimente, —

D-l Plenipotenţiar al Rusiei
s'ar puteă adresă astăzi

recunoaşte

Consulilor

o Depeşă

se ştie la Bucureşti, că Puterile nau

renunţat.

aceasta,

dar

'Telegrafică,

.

este de părere că.
pentru. a face să

nici: decum,la aplicarea Ar-
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ticolului

XIII al

toată lumea

|

Convenţiunei dela 1858. Aceasta ar

|
fi o

se poate asociă.

922

măsură, la care
|

D-l Plenipotenţiar al Franciei crede că ar fi mai bine a rămânea la
hotârirea adoptată în şedinţa dela 4 Aprilie. In orice caz, nau poale admite
a priori nici excluderea Principelui Slrăin, mici Separațiunea; și declin
din capul

locului răspunderea

demersurilor

ce pol

conduce

la înlrebiuin-

(area măsurilor de conslrângere..
Sa
* D-l Plenipotențiar al Austriei se teme că dacă Curțile Garante nu au
grija de a se gândi la ce e de făcut, vor izbucni inevitabil complicaţiuni

și dezordine, -cari vor pune Puterile limitrofe în obligaţiunea. de a, se gândi,
“prin comună înţelegere şi pentru propria lor siguranţă, la lvarea măsurilor

ulterioare.
|
Aa
|
* D-1 Plenipolențiar al Marei Britaniei crede că toţi sunt de acord asupra întregei

cestiuni, aşă precum

rezultă din hotărîrea, cu -care

potenţiarii s'au unit în ultima ședință.
să adere

la sistemul unei singure

tru Deputaţii Moldoveni?

toți Pleni-.

Pentru ce d-l de Budberg ar refuză

Adunări, cu facultatea, de vot separat pen-

o

i

D-l Plenipolenţiar al Rusiei zice că n'ar puteă să facă aceasta,
fâră să
refere Guvernului său, Depeșa ce i-a fost adresată reelamând două
Adunări.

D-l Plenipotențiar al Italiei,

insistând asupra

importanţei

ce există, ca

Conferinţa să iea o hotărîre chiar astăzi ;— d-l Principede Melternich se

asociază la această dorința şi ar dori mult, ca să fie posibil a o satisface,
unindu-se cu părerea exprimată de d-l Plenipotenţiar al Franciei.
„D-l Drougn de Lhugs; după cererea câtorvă dintre colegii săi, propune
un

proiect de declaraţiune, a cărei redacţiune, după ce a datloc la diverse observaţiuni din partea membrilor Conferinţei, e stabilită în terminii următori:
«Proiect

vor

de Deelaraţiune

fi însărcinaţi

a o remite

a Conferinţei, pe care Consulii
Guvernului

dela Bucureşti

provizoriu:

" «Adunarea ce are să se întrunească, la Bucureşti
este chemată a procede
la Alegerea de Domn. Alegerea nu va puleă cădea decât asupra. uinati
Pământean, după terminii Arlicolului XIII al Convențiunei dela 19 August 1858.

«Dacă Majoritatea Deputaţilor Moldoveni

din Adunare ar cere, ei vor

aveă facultatea de a votă separat. In caz când Majoritatea Iloldoveană,
sar pronunță contra Unirei, acest vot ar aveă ca consecință separarea
celor două Principale.
”
|

«Consulii sunt însărcinaţi a veghiă în comun acord la libera cxprimare

a voturilor, şi

vor semnală

Conferinţei

orice

atingere: sar

aduce

liberei

expresiuni.»
Conferinţa hotăreşte ca această declarațiune să fie adresată în numele său

colectiv diferiților Agenţi la București.
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l
S'a convenit, afară de aceasta, ca fiecare Plenipotenţiar să supună Proiectu
înde
fără întârziere Guvernului său, și că Conferinţa se va întruni din nou,

dată ce toţi membrii săi vor primi Instrucţiunile Curţilor lor.
- D-nii

Plenipotenţiari ai Austriei,

Britanii,

lor au aderat

şi “Turciei anunţă că Guvernele
dinţa dela 28 Martie, de:

Marei

a prelungi cu cinci

Franciei, Italiei, Prusiei

la propunerea făcută în şeani durata Comisiunoi

Euro-

peane a Dunirei de jos. D-l Baron Budberg face aceeaș declaraţiune, adăogând că Guvernul

său adoptă

nu trebue să fie depăşit.

acest

termin

ca ultimul, care în nici un caz

|

Ia

a întinde
'«In ceeace priveşte propunerea făcută de Comitele Cowley de
sunt încă
nu
ii
tenţiar
Plenipo
ne,
până la Brăila, autoritate Comisiunei Europea

ei au referat.
în măsură a face cunoscută opiniunea Guvernolor lor, cărora
e. Priuci“In 13/25 Aprilie D-na Baroneasa.de Franque. trimit
scrisoare:
area
pelai Carol de Ilohenzolern la Diisseldori următo
«Noutăţile nu sunt atât de favorabile, pe cât sperasem.
în
porni aseară, aş fi adus eu însimi telegrama închisă

Dacă aş fi putut
această scrisoare

— Se pare că Consiliul
care va sosi mâne dimineaţă, de nu chiar astăseară.
din Paris la o oră, la
pornit
a
ma
de Ministri sa ţinut astăzi, căci telegra

nu răspunde decât
care Consiliul de ordinar e terminat.—Această telegramă
ar încuviință ui
tul
la cestiunea pusă de mine, şi anume— dacă Impăra
şi dacă ar da
faţă
fapt împlinit, dacă l-ar susținea în mod secrel. sau pe

oarecari garanţii, în caz când Principele Carol sar

holări

să primească,

mod secret în Româîndată Suveranilalea, ce i se oferă, și să se ducă în
francez.— lată în
port
dintrun
nia, sau direct, sau pornind pe o corabie

celelalte cestiuni,
puţine cuvinte punctulla care se răspunde. In ce priveşte
re sau puţin
neprimi
de
momentu
,l răspunsului
dinare
el devin fireşte secund
că mi se
celorlalte.
favorabil făcut primului punct, baza tuturor
prin.
țite
amănun
ări
vor fuce în zilele acestea comunic
și.
sperez
o scrisoare va . sosi, fără întârziere, precum
un
multe, voiu, comunică-o imediat, să nu vă îndoiţi

£ probabil
scrisoare. Indată ce
cu infoemaţiuni mai
moment, sau venind:

îanintată ca astăzi.—
singură la Diisseldori sau prin scris, dacă ora ar fi prea
pentru momentul acSunt foarte întristată de aceste împotriviri, cel puţin
cât mi se pare.— In tot
“ tual, căci situaţiunile politice se schimbă iute, pe
şi în orice împrejurare.»
cazul sunt la ordinele Alteţei Voastre în orico moment

, Matilda Drouyu
- d-nei.
Telegrama
ris Baronesei de
«Lucrul

Irangue

e imposibil,

Tpehue

de Lhuys, adresată din Pa-

la Ramersdorf:

|

să vă abțineţia realiză” planul, de care îmi
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Acesta este avizul marelui advocat,

ar puteă primi apărarea acestei afiiceri.»

924

care a fost consultat şi care nu

In urma telegramei de mai sus, Bavo
neasa de Pranque a
primit urmcitoarea scrisoare a d-nei Mat
ilda Drougn de Lhuys 2

«Precum vam spus, Guvernul francez
nu ar dori mai bine decât să vadă
pe Principele Carol Suveran al Provi
nciilor- Unite;. însă un arlicol formal
al Tractalelor înterzice Alegerea unui
Principe Slrăin. Pentru a revocă
acest arlicol, ar trebui consimțimântul
tuturor semnatarilor. Mai toale se
pronunță într'un sens contrar, şi Turc
ia e bine hotărită a na da inveslitur
a.
«Plan

ul pe care mi-l comunicaţi ar fi
deci absolut o aventură, nedomnă
în cestiune.

de persoana

“Iu 13/25
scrisoarea

Francia

nu l-ar puteă

Aprilie, Colonelul

următoare

sprijini în nici un Mod.»

de Rauch

adresează din

Berlin

Principelui. Carol- Asiton de Ioh
enzollern :
„&După o telegramă a Comitelui de
Goltz, Conferința din Paris a hotărit
cu cinci.în contra trei voturi, că Adun
area ce se va: întruni la București
va,
pășila alegerea unui
persistă a. [i pentru

cipelui

Domn Pământean. Românii se opun
până acum, Fi
un Principe Străin și mănţin. Alegr
erea, în Persoana Prin-

Carol. Francia a declarat

că Ma va suferi

măsuri coercilive din
partea altor Puteri (Rusia şi Poar
ta). Aceasta este situațiunea mome
ntului,
«In această stare de lucruri încu
rcală, Comilele de Bismarcl;
mănţine
opin
iunea sa, comunicală Principelui
Carol: a se

duce imediat în România, a Serie Impăratului Rușiei
și a. primi Coroana. Pe altă cale
nu e
nimic de făcut, căci Puterile fiin
d unile pentru un Principe
indigen, Ro-

mânii vor trebui să cedeze, |
e
«La observarea mea în privirea cons
imţimântului Regelui, Comilele mi-a
zis că Regele nu poale da consimţi
mânutul său, dar -în faţa faptului
împlinit, el .va consimţi. Dacă Prin
cipele Carol.va simţi în sine dest
ulă
energie și deciziune, pent

ru a realiză lucrul pe această
singură cale po“Sibilă, aceasta se poate hotări
firește numai de dânsul singur,
«Am adresat azi dimineaţă Majestăț
ii Sale întrebarea, dacă pot să
pornesc
din Berlin, şi am căpă

tat ordinul să “mai aștept. Deputatul
român Bălăceanu
a fost îcri seară la Preşedintele Cons
iliului, care î-a vorbit în sensul celo
rmai sus expuse, că Rege

gerea Principelui

le nu poate acum holări singur
și încuviință aleCarol, penliu a nu produce încu
rcături Dolilice.

«Comilele Bismarck a încheiat

zicând : — Acum la Paris şi de acolo
, cu
consimțământul lui Napoleon, la
Bucureşti; şi să scrie Împăratului
Alex
andru.
Dacă Rusia e câştigată, cestiune
a e câștigală. O acțiune fizică
a uneia ori
9 alleia din Pulcrile
Proteeloare nu e de lemul,»
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urmăIm 13/25 Aprilie, sosește la Diisseldorf Ofiţerul Lenş cu
toarea

scrisoare a d-lui Bălăceanu,

«Alonseniore ! — Sosit la Berlin
fundului meu respect, O rog a-mi
aci sau dacă trebue să mă duc la
„major, atașat la misiunea cu care

adresată Pwincipelui Carol :

pentru a oferi Alteţei Voastre omagiul proface cunoscut, dacă doreşte să o aştept
Diisseldorf. Domnul Lenș, ofiţer de statsunt însărcinat, va aveă, onoarea a luă şi

a-mi transmite ordinele Alteţei Voastre.» In 14/26 Aprilie, Principele Cairol-Anton
mite

următoarea

Colonelului

scrisoare

de

:
de Hohenzollern tri-

Rauch :

le scrisoare. Cu toată: ju«Am primit astăzi mult interesanta Domniei-ta
de Bismarck, totuş mă
decata, foarte dreaptă şi bine fundată a. Comitelui
e, pentrucă ştirile ziaristice
voiu abţineă de a-i da pentru moment o urmar
alarmantă. Pe cât, timp nu
din: Principatele Dunărene sunt de natură foarte
intreprinderea rămâne o
cat,
se ştie cu certitudine că Plebiscitul nu e falşifi
să în Conferinţă, în
deschi
aventură şi fără, fundament. Cestiunea fiind încă

mai înţelept și mai
urma, celor petrecute în ultima şedinţă, e în tot cazul
inţei Puterilor. Mai
prudent a, aşteptă rezultatul unei nouă întruniri a Confer
înainte
atului Napoleon,
e absolul necesar d cunoaşte dispozițiunile Impăr
de a face un pas îndrăzneț.»

ească trimite
Im aceeaș zi de 15/27 Aprilie, Locotenența Domn
”
Principeluui Carol următoarea scrisoare:
“ «Românii

chemaţi

să aleagă pe Principele lor, vă oferă

pici ! Până ce Plebiscitul

va fi investit

cu formele

Coroana

prescrise de

Romă-

Lege.și

este însărcinat ca marea onoare
proclamat, d-l Ioan Constaulin Bălăceanu
i Voastre şi de a O salulă
de a aduce acest mare fapt la cunoştinţa Alleţe
m
în manele nostru şi în numele României.
unui Popor întreg a luă
le
Voturi
şi-de
«Chemat de Divina Prevedinţă
ielori de: Dinastii. Furopeane,
locul Vostru printre marii Principi ânleme
îndocală,. puterea: de a învinge
_ geniul Vostru, Principe, Vă va da, fără
cel
Mijlocul

dificultăţile diplomalice, ce pot să

Vă

încunjure în! prezent.

dea le înlătură, este a le -preînmai sigur de a învinge acele dificultăţi,
a luă cât mai curând posibil
iâmpină, a le. putea opune faptul împlinit,
Vi-l mai

de -azi nimenea nu
în stăpânire Tronul, pe Care cu începere
lă întro inimă mare, ar
poale răpi. Numai ezilarea, dacă ea ar fi posibi
IE
putea, da loc la dificultăţi reale.

IE

cu braţele deschise;
«Principe! Cinci milioane.de Români Vă așteaptă
acum cu avânt pe Suveranul
cu entuziasm. 0 lume întreagă salută de pe

României !»

|
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„In 15/27 Aprilie,

Locolenenţa

Carol- Anton, de Hohenzollern
„&D-l

Ion C. Brătianu, trimis

|

Domnească

urmăloarvea

'anume

pe lângă

i

trimite

scrisoare :.
Augustul

926
«Ja

Principeluti

Vostru fiu, Prin-

cipele Carol I, Alosul naţiunei române, esto în acelaș timp
însărcinat a fe-

licită - respectuos:pe Alteța Voastră în numele nostru
Şi în numele Româănici. Alteța Voastră a jertfit Coroana Sa pentru realiza
rea marei Unităţi a
glorioasei Sale patrii. Dumnezeu Vă răsplăteşte
astăzi, punând prin mânile

poporului români, o altă Coroană pe capul fiului Vostru
prea iubit.
«Principe ! Lunga

Voastră

experienţă

şi legitima

Voastră

influinţă,

bândită de Alteța Voastră pe lângă Maiestatea Sa Regele
Prusiei, prin
triotismul

Vostru

exemplir, ne sunt chezaşi

să dea învoirea și aprobarea Sa. pentru

rului român.

«Alteța

că

alegerea,

Maiestatea

atât

de

|

Voastră, care a ştiut să

renunţe la o

Sa

va

do-

pa-

binevoi

fericită a popo-

Coroană în favoarea

unei

mari idei, va, ști să aprecieze importanţa votului
pronunţat de poporul român,
"care aspiră la realizarea unei idei nu mai puţin
măreţe, aceeade a întemeia

la gurile Dunăreiun Stat, care să poată
tanță- pentru Europa și pentru Orient,

«Imallele
dat tuturor
conducă pe
ziua, când
mai sigură
lor Ales ar

deveni de cea

mai

mare

impor-

Voastre virluți, iubirea Voaslră pentru libert
ate şi dreplale au
Românilor convingerea, că Augustul Vostr
a fiu va şti să-i
calea prosperilăţii şi a mărirei. Românii așlea
plă cu fericire
vor. pulec, primă, în mijlocul lor pe Principele
Carol. Ar fi cea
chezăşie pentru un viilor -Țericil, dacă Augus
tul şi adoralul
urcă treptele tronului, sprijinit de brațul Augus
talui şi virlato-

sului Său părinte.»,

In 15/27 Aprilie, Principele Carol-Anton
de Hohenzollern și
Principele Carol au o întrevedere cu d-l
loau Bălăceanu la
Ramersdorf,. la Baroneasa de Prangue.
D-l Bălăceanu

dă socoteală,

despre

întrevederea

sa

cu d-l

de
care ar fi declarat cd nici Maiestatea Sa Regel
e,
nici
Guvernul Prusian mar pute împiedică,
pe Prin

Bismarck,

primi Coroana

Bismarck

oferită.

In

ar înclină mai

ceeace

cipele Carol a
privește faptul împlinit, d-l de

mult căte această

cale

și var ezită,
nici de cum a se pronunță pentru acest
modus procedendi. Nici
Regele mar puleă să se Oopund unei
serioase hotărâri. în acest
sens, cu condițiune ca- Principele să,
se angajeze a renunță la
situaţii

mea sa de rudenie.
„Apoi dl Bălăceanu anunță că Deputați
unea însărcinată a
aduce rezultatul Plebiscitului va sos) în orice
caz la Diisseldorf,

|
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şi că-nu se va;.opri dinaintea a nici o consideraţiuneîn executarea,
: ar fi: pentru
Un refuz
misiunoi ce-i este dată de toată:naţiunea.

moment fără importanță, căci sar puted, continuă pur și simplu
a guvernăân Roinânia sub mumele de Carol 1, și toldeodată sar
vedeă, în sfârșit de ce mijloace de presiune ar dispune Puterile

nu va lăsă să fie sfărâmată.

Garanle. România

..

.

...

La, aceste deelaraţiuni, Principele Carol- Anton și Principele. Carol
_
se arată amândoi foarte rezervaţi, "căci, față do știrile senzaţionale
ale: ziarelor din România, precum și față de recentele incheieri ale
Conferinţei şi de, atitudinea îndoelnică, a Impăratului Napoleon, Ii
so păreă indicat a aşteptă, ca situațiunea să se lămurească, .

Ziarul «Diisseldorfer Anzeiger» publică în 15/28 Aprilie urmă-

a

o

toarele:

o

a

«Ştirea, că: Principele Carol de Hohenzollern a refuzat de a primi alegerea
sa ca Principe al Românici e în tot cuzul prematură, căci până în momentul
de faţă nu s'a luat nici o hotărîre. Aceasta nu atârnă în nici un mod de
Guvernul: Prusian, care din capul locului nu a avut nimic a face cu această
cestiune. Ştirilo cari arată Prusia ca foarte interesată şi ca foarte activă în
această cestiune,. provin numai dintr'o temere nemotivată a Austriei, de a
vedeă pe Tronul Princiar al României un Hohenzollern. Interesele Statului
Prusian stau foarte departe de faza cea mai nouă, în care se află astăzi Principatele Dunărene; iar interesele Casei Princiare nu se pot identifică întru
să
toate cu ale Statului Prusian, şi ele ar puteă admite ca primirea alegerei
Prinsperă
fie indicată. Lucrul. esenţial este, în ce grad de. siguranţă poate
cipele Carol, că se va puteă întări Domnia lui cea nouă.»

In 16/28 Aprilie, Principele Carol trimite la Paris următoarea
scrisoare,

adresată

d-nei Hortensia

Cornu :

«Afacerea Principatelor s'a complicat îndestul în ultimele zile. Am văzul

vine deaieri pe d-l Bălăceanu, Agentul politic al Principatelor-Unile, care
a fost
unde
şi
trimite
mi-l
dreptul din Berlin, undo aţi avut bunătatea a,

primit de Comitele
Lolăresc această

- poale
ţia sa

reţineă.

de Bismarck. "Acesta i-a zis, că acium cu însumi am să

cestiumne, căci nici o Lege de Slal sau de Familie nu mă

D-l Bălăceanu vă va da

cunoştinţi

îndestul

cestiunile

cu Ministrul,

Cunoaşteţi

despre

noastre

toată conversade

familie,

că

moment,
Regele e Seful nostru şi că el judecă că e un co aventuros pentru
că
spune
de a urmă consiliile Comitelui de Bismarck. D-l-Bălăceanu vă vă
ul
Deputaţia trebue să sosească cât de curând, pentru a-mi îmmână rezultat
o
să
deci
trebui
Va
Berlin.
prin
Plebiscitului, dar nu se doreşte să treacă
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primim noi aci. Nu e de îndoit că Comilelede Bismarck,

vorbind cum a

vorbit, cunoștea, întențiunile Regelui; însă, precum. Regele nu e singur a
decide, ar fi foarle de dorit a şti, care va fi atiludinea Iupăralului în fața

ani fapt împlinit. Numai Dommnia-ta poți să-mi dai o părere, care ne va
hotărîrea noastră.»

ajulă a îndreptă

Ziarul
Aprilie,

«Memorial
următoarea

Diplomatigue»
nolă

publică

la Paris în 16/28

oficioasă :

«Pleibiscitul Român, care a chemat la tronul Principatelor-Unite pe' Principele Carol de IIohenzollern, nu pare să fie urmat de primirea lui de către

acela pe care l-a avut în vedere. Prin urmare, noua încercare a populaţiu-

nilor Moldo-Valahe

pentru a obţineă

ca sterilă.

acestea, rezultatul va fi că se va: constată încă odată tăria

Cu

toate

un Principe Străin poate fi considerată

simțimântului românesc, de a mănţineă Unirea și de a închide gura acelora, cari nu so mulțumesc numai a vorbi în favoarea separatismului, demonstrat cu cheltucala răscoalei dela Iaşi.
« Recunoaşteii că Românii au tot dreptul de a cere Europei mai mult decât

recunoaşterea definilivă a Unirei lor, în urma crizelor Dolilice, prin cari aa
slrăvălui. In ziua în care ei ar întâlni un Principe, dispus a primi: tronul

gospodarial în condiţiunile ce-i sunt făcute

prin 'Tractate,. ei ar puteă în-

trebă Europa: întru ce alegerea unui Suveran Străin ar întrece dreptul ce
li sa recunoscut de Puterile Garante din 1864, de a modifică de aci înainte
sau de a schimbă Legile cari guvernează administraţiunea lor internă?
«Insă până acum cestiunea nu se pune astfel. Principele Străin reclamat
de Principate nu e găsit; și cât timp lucrurile vor sta aci, se înţelege ușor,

cum Articolul 13 al Convenţiunei din 1858, care stipulează, indigenatul pentru
funcțiunile de Gospodar, stă în picioare întreg, în contra unei alte combinaţiuni.
|
|
Si
a
|
«Nu se ţine destulă socoteală de poziţiunea Francei în această cestiune!

Singură din toate Puterile, ea nu arc nici un interes direct în ea. Aceasta,
explică, cum ea a putut recomandă în 1858 Unirea Română sub un Principe Străin și în acelaş timp a semnă un Act de transacţiune.
. =
|

«Ceeace a determinat atunci pe Francia, ca să facă acest sacrificiu al opi-

niunilor sale pentru

a ajunge la o comună

înţelegere,

îi impune o rezervă

cu totul deosebită în privirea eventualităţilor, cari ar alteră caracterul Con- vențiunei din 1858. . .
«
|
SI
«In principiu,

Francia rămâne

convinsă, 'ca și acum zece

ani, că combina-

țiunea Principelui Străin esto scumpă populaţiunilor Române ; în realitate,
ea e legată printr'un
Act diplomatic, care înlătură această combinaţiune. 'Tot
ce poate face Franţa, e de a recunoaște - fără dificultate schimbările intei
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ca şi aiurea,

rioare ce se vor întâmplă în România şi de a respectă, acolo

sa tuturor Protodorinţele simţimântului naţional, superioare în cugetarea
iva Franciei
iniţiat
.că
,
înţelege
va
se
coalelor şi tuturor Firmanurilor. Dar
t! Ea nu
împlini
de
faptele
nu
are de obicet decât faptele împlinite și.
persistă
care
sa,
a
poate în nici un mod impune ca regulă Puterilor purtare
a da Convenţiunei din 1858 o interpretare mai liberală».

un CONPrincipele Carol solicită în 16/28 Aprilie prin scris
l Ledantu
Coman
,
Redern
gediu suplementar dela Colonelul de

.

|

|

gimentului Său. .

Principelui
In 16/29 Aprilie, Regele Wilhelm al Prusiei trimite
prin ColoCavol-Anton de Hohenzollern scrisoarea următoare

nelul Rauch :

|

a.

|

afacerea română a
«Dela primirea serisorei tale dela 18 ale acestei luni,
pronunțat. : Hotărirea
intrat într'o nouă fază, în acest sens că Conferinţa sa
ca neavenilă. Ea are
- sa, trece cu tăcere alegerea fiului tău, considerând-o

cuprinderea, următoare : — 1. Adunarea reprezentativă

a Principatelor, care

Principe.— 2. Acest
are să fie aleasă, trebue să procedeze la alegerea unui
ajunge la o înţepoate
se
nu
Principe trebue să fie pământean. — 3. Dacă
ilio in. parlibus,
prin
face
va
legere în privinţa mănţinerei Unirei, votarea se
(Moldovenii
separat
şi deciziunea, majorităţii celor două fracțiuni deliberând
Se
şi Valahii) va hotări de va fi Unire sau nu;

«Am

făcut
trebuit să mă unesc cu această hotărire a Conferinţei, deşi am

pentru un Ilosă încline discuţiunea pentru: Principele Străin, fără a înclină
a
'henzollern.
vor primi
nu
r
patelo
«Prevăd de pe acuma, că Reprezintanţii Princi
ilul.
Plebisc
d
curân
această propunere a Conferinţei, ci vor confirmă mai
"ar
că
mie mi se pare
Atunci Conferinţa va trebui să delibereze din nou, şi
ori exprimată a Ropuleă, atunci să se împotrivească la dorința de două
alegerei fiului lău.
mărei
mânilor. Atunci numai se va pune cesliunea confir
atunci a deslegă cestiuDacă el se decide să accepte, pe mine mă va privi
sau nu la această alegere.
nea de a se şti, dacă, ca Set al familiei, consimt

să așteptăm.
Astfol mi se pare că esto mersul evenimentelor ce trebue
a-l întrebă, dacă pentru.
ck
Bismar
Bălăceanu a fost la
«Deocamdată,
cu aș primi o

d-l
Deputaţiune

din

București,

cu

misiunea “de

a

mă

rugă

nat pe ministru a răssi avrob din parte-mi alegerea fului tău. Am însărci
nu pot face un demers
punde că Prusia făcând parte din Conferinţă, cu
Deputaţiune. Atunci Băizolat şi că prin urmare nu pot primi o asemenea

decât că Deputaţiunea
Jăceanu, înțelegând acest scrupul, a declarat numai
Diisseldorf, nu ştiu; de va fi
în acest caz nu va veni, Dacă se va duce la
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aşă, tu firește vei aveă de luat o atitudine rezervată,
ca şi până acum, şi în:
conformitate cu cele spuse mai sus,
„ «Observaţiunile tale. reînnoite în cestiunea, motivelor
'exprimate de d-l

Brătianu, motive

pentru cari se reclamă,

un Pe.ncipe

Străin, sunt de sigur

intemeiate, dar pentru un moment ele îşi găsesc concl
uziunea în desbaterile ce au avut loc .la Paris, Nu cred întrun mod absolu
t, că Principii nu-:

miţi de tine sar hotiri să primească acest tron,
pentrucă, ori cum, ar fi
foarte penibil pentru un Principe creştin, şi mai
ales pentru un Principe
german, de a fi supusul unui Suzeran. Mai o de
observat, că la: numiții

principi na intră la mijloc poziţiunea, unei mari Putori
Europeane, care e
înrudită, cu candidatul și care nu vrea să fie amestecată
în conflictele orientale

; tocmai de aceea, Capul
uşor consimţimântul său.

de

familie al

acelor

principi. poate
|

da

mai

«In ceeace privește Rusia, ca esteși acum, precum
ştii, adversarul. col
mai hotărît al Unirei.şi al Principelui Străin. Dacă
ca ar părăsi această
atitudine, numai atunci sar puteă gândi cinevă la
alte combinaţiuni; până
atunci este cu totul imposibil a face cevă.
a
eLa observaţiunea mea, că existenţa [iului tău
ar fi continuu 'extrem de
precară, lu opui exemplul Greciei şi al “Mexic
ului, la care ne-am puteă

aşteptă eventual,şi crezi că ar trebui în acest caz
să ne supunem la astfel
de lovituri ale destinului, cum a făcut Bavaria,
Aceasta e cu desăvârşire
drept;
dar oare aceste nenorociri contribuese la gloria, la
strălucirea şi demnitatea Statului, căruia aparține un asemenea fugit?
Oare o familie domnitoare,
din care un membru al ci
fost îndepărtat dela tron şi pentru scăparea că-

ruia nu s'a putut face nimic, nu-şi simte în inimă
o rană sângerândă ?
«lată atâtea consideraţiuni, cari mă fac neîncetat si mă
gândesc cu ne-

plăcere la rizicurile de a şti pe un Ilohenzollern într'o
situaţiune precară.
«Iu sfârşit, lrebue să aşteplăm ce. primire vor găsi
la București propu-

nerile Conferinţei.

|

|

|

«In acesle împrejurări, am acordat numai decât fiului
lu un congediu
de şase săptămâni și vă recomand încă, odală cea
mai mare prudență,
dacă Depulaţiunea
— de alfel am
nimic de obieclal ca so primiţi —
vine la Diisseldorf.»
"

In 18/30 Aprilie, d-na Tlortensia Cornu
trimite din Veysailles, prin d-l Ubicini, două scrisori. la
Diisseldort, la adresă
Principelui Carol- Anton de. Hohenzollern.
Prima scrisoare :
+ - «Mulţumesc

pentru scrisoare, cu toate

că ea este

cam

scurtă şi nu-mi

spune care e deciziunca ce aţi luat Domnia-Voastră
şi fiul - Vostru,
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«Scrisoarea, lui Carol a fost mai explicită. Cel puţin am putut vedea că
primirea, tronului României e subordonată bunăvoinței Conferinţei sau a

.

cutărui- membru âl acesteia. Dă-mi voie, dacă lucrul stă astfel, să Vă spun.
că aceasta ar face un riu efect asupra opiniunei publice de aici şi cred şi
din toată Europa. Un popor întreg numeşte pe fiul Voslru, adecă pe un
alt Voi înşivă, şi ați refuză pentru o deferență de Curte? Cunoaşteţi cât
interes am pentru tot ce priveşte pe Domnia-Voastră şi pe familia Voastră,
şi ştiţi cât de scumpă îmi este prosperitatea Voastră. Credeţi-mă dar, pri' de
miăți Plebiscilul care numeşte pe fiul Vostru, fără să Vă preocupaţi

Conferinţă. Titlul de Principe al României să rămână al Casei

Voaslre:

cari na sunt

decât mi-

Chiar dacă forța superioară l-ar împiedică să iea posesiune de acest Principat, tot el va rămâneă, voința a cinci milioane de oameni, și mai curând
sau mai târziu această alegere va triumfă. Știu din veşti dela Berlin, că
Regele e favorabil acestui proiect. Dovadă este că Vă lasă liber în acțiunea Voasiră. Şi cam cr puleă să:nu fie favorabil? Prin Voi Prusia îşi
va întinde înfluința, şi i se va fi dat un ajulor moral în contra Austriei.
Nu dați specla«Incă odaliă, primiţi pentru numele: Vostru în istorie.

colul de a da înapoi dinaintea consideraţiunilor,
zerii, în comparaţie ca
ca. să guverneze, ca să
Suzeranilatea nominală
_zollernii vor dură, cât

acest mare fapt: că o națiune chiamă sângele Voshu
fundeze la extremilalea Europei o monarhie; căci
a Porții va dispăreă în puţini ani, ar HohenVostru liberalimp ei se vor înspirăde înțeleptul

lism, de simplicilalea şi onorabilitatea vieții

Voastre, - şeful

lor.

Nu ştiu

dacă d-l Brătianu V'a văzut şi V'a descris cum sau petrecut lucrurile. Reîn
putaţia Voastră şi a. fiilor” Voştri, iertaţi-mi cuvântul, a pătruns până
Hofamilia
din
România. Intr'o notă dată Impăratului se cereă un membru
henzollern. Ei Vă doriau pe Voi, cari aţi guvernat ca Principe şi ca. Mi-

nistru. Au înţeles însă că nu veţi primi

pentru Voi,

că de

vreme

ce aţi

fost Suveran, nu puteţi primi o: suzeranitate, chiar trecătoare. cu.0o
căsătorit
mare,
mai
Vostru
«Nu eră cu putinţă de a avcă pe fiul
nu
căci
portugezi,
Princesă prea credincioasă, cum se intitulează principii
situa:
în
dar
ar fi putut plăti tribut necredincioșilor. Fiul Vostru Carol eră
țiune de a primi, ca cel mai tânăr, nefiind căsătorit, şi fâră altă alianţă ori
s'au
angajament decât cu Voi şi cu ţara sa. Prin urmare el a fost ales. Vi
perîn
chiamă
Vă
nație
întreagă
spus toate acestea? Şi acum, când o
soana fiului Vostru, cum ați puleă, răspunde prin un refuz 2 E imposibil.
Incă odată : nu puleți da înupoi. Lăsaţi pe Carol să primească şi lăsaţi-l
astfel să săvârşească faptul împlinit. Acesta este un element victorios;

care știe să triumte singur, şi chiar de sar întâmplă să nu triume, ceeace

nu e posibil, veţi aveă pentru Voi adeziunea

Europei... Aceasta ar vedeă
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semnul unei inimi mări din partea unui Principe, care primeşte pentru fiul
siu Apelul unei naţiuni, care vrea să-i încredințeze destinele sale. Un ziar
francez — „le Memorial Diplomaligue“ — ziceă ieri, vorbind despre Roindânia— «Francia primește și protege faptul împlinit —». Acest articol a
fost inspirat de ministrul de aci.
A
A
«Primiţi dar, Principe, și nu consultați decât pe Voi, pe fiul Vostru şi
interesele ţărei Voastre. Nu cereţi aprobarea membrilor Conferinţei, legaţi
între dânşii prin legea majorităţii: ei trebue să se abție.
«Aveţi să consultați mami conştiinţa Voaslră, înima Voaslă. Lasă să
vie ce va veni, ială deviza cea bună. Primiţi! Daloriţi aceasta unei națiuni, care a pus în Voi speranța sa. Lăsaţi să iasă din Conferinţă. ce
se ua pulea,.».
e

A doua

scrisoare:

«Sfârşisem scrisoarea alăturată, când unul din amicii “mei îmi anunță că
se duce lu Colonia pentru câtevă zile. Ii dau scrisoarea. E mai sigur. EL
Vă va îmmână-o. Doresc foarte mult să-l vedeţi şi-mi icau permisiunea a

Vi-l prezintă,
.
.
|
|
.
«Domnul Ubicini e Francez, cu toale că poartă un nume ilalienesc. El a
scris mai multe cărţi însemnate asupra cestiunilor orientale. Cunoaşte foarte

bine România. A călătorit de trei ori în această țară. Casa lui a fost aci

toldeauna deschisă tuluror exilaților ai tuturor Dartidelor române. El Vă
va vorbi despre ce este bun și despre ce este rău în această: țară şi în
această situațiune. Credeţi ce Vă spun eu:- nimeni nu: cunoaşte mai bine
Principatele decât el. Inteligența sa răspunde de:dreptele sale observaţiuni

şi de dreapta sa judecată. Voi și Principele Carol
dânsul. Binevoiţi a-l prezintă Principesei, ca să-mi

|

şi de visu.»

veţi fi mulţumiţi de
aducă ştiri proaspete

In 20 Aprilie (21 Muiu), A. UDicini adresează
dorf următoarea scrisoare Principelui Carol:
«Precum am avut oncarea a spune Alteţei Voastre ieri,
astă dimineaţă la Colonia, de unde mă voiu reînturnă aci

din

Diissel-

mă pornesc în
pentru -a primi

ultimele instrucțiuni dela Alteța Sa Regală, precum și răspunsurile la serisorile: ce um adus. Dorese mult ca hotărîrea ce veţi luă în această împre-

jurare solemnă,

în unire

cu

Augustul

Vostru

părinte, să

fie

conformă

cu

„dorinţele ce d-na Cornu mi-a exprimat atât de des pentru: mărirea, Şi prosperitatea Casei Voastre, precum și cu așteptarea legitimă a acestui
po-

por de cinci milioane de suflete, -care V' ales şi care Vă
așteaptă ca pe
un al doilea Mesia.,Nu se poate ascunde că criza a ajuns
la terminul ei
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deslege în puţine zile,
extrem: şi că e de o necesitate absolută, ca ea să se
de Conferinţă, nu e
ori spre bine, ori. spre 'rău.. Măsura dilatorie, adoptată.
diplomaţiei, care crede
de -bun augur. Ea este uha din măsurile ordinare ale
timp adesea devine a-l
că a ieşit din încurcătură câştigând timp. A câştigă

aţiunei Principierde. Se dă astfel putinţa influințelor externe, ostile combin

lor cari dezarmase,
pelui Străini, de a agită şi de a nelinişti ţara,— partide
A
Moldova au ieşit li
în
elor separatiste, cari
e;
— tendinţ
46 a-şi strânge forţel
tot mai tare şi să realizeze schisma, care ar
lumina zilei, să se accentueze

fi. ruina tuturor speranţelor noastre. Fără

Unire: Principele Străin e împo-

ultă. Amânsibil, precum și fără Principe Străin Unirea na poate fi mănţin
nţa, şi a
Conferi
vrea
precum
desface
lee. A le
solidar
eri
două propunsunt:
Poate că
răul.
ă
provoc
a
Je prezintă izolate primirei naţiunei, aceasta este
PR
Na
A
aceasta, este şi scopul.
at pe d-l "Brăautoriz
a
că
ieri,
zice
a-mi
t
binevoi
a
Regală
Sa,
«Alteța,
de importantă este
tianu a anunţă la Bucureşti primirea eventuală. Oricât
situiţiunei? Să
această! declaraţiune, ar puteă ea să înlăture toate pericolele

a în
admitem că ea va reuşi a mănţineă liniștea în ţară, întreţinând speranţ

: complică în
fundul inimei naţiunei. Situaţiunea îmbunătăţită în liuntru se
mai este un
nu.
tă,
-_afară. Primirea, Voastră, chiar .condiţională, fiind cunoscu
nu va
principiu, ci persoana Voastră însuş e pusă. în discuţiune. Atunci
de Principe Străin, ci de Principele de
mai' fi vorba în sânul Conferinţei:
ă şi mai grea
Hohenzollern, și cestiunea pusă astfel va deveni mai delicat

de rezolvat.

Da

E

.

«Ar mai fi, mi se pare, un alt
să-şi

formuleze

un nou

program;

ca

inconvenient de a aşteptă
şi anume,

că

acest

program

Conferinţa
odată

cu-

în adevăr
noscut face încă mai greu de executat hotărirea, discutată, și cure

în stăpânire tronul, la
e vrednică de Voi, şi anume aceea de a luă imediat
a prejudecă decare aţi fost chemat; căci pe.când acum nu aţi face decât

ciziunea Conferinţei, atunci aveaţi o acţiune direct: cont arie.

Prin - aceasta

idea pusă înainte,
pasul făcut ar fi mai delicat. Cu atât mai mult revin la
cunoscute, atât de
cu cât ea nu este numai a mea, nici numai a persoanei

devotată

interesâlor

Voastre şi totodată în cea maâi-bună

deci, în mod sănătos luevurile. Am auzit -expunându-se
meni foarte competinţi, foarte în curent cu afacerile şi
şi poziţiunea lor nu sunt aplicaţi spre fapte romantice.”
tului Serbiei;- care în momentele de faţi e la Paris, şi
de aceste afaceri, ce îl interesează foarte viu, îmi zise,

poziţiune

a. ju-

uceeaş idee de oacari prin caracterul
Preşedintele Senacu care am Yorbit
mai acum vreo opt

atea e: ostilă
ei
Majorit
:—inţ
zile, după ce .a vorbit cu toţi membrii Confer
de eveniafară
ă,
schimb
va
se
nu
Principelui Străin şi această majoritate
mente

neprevăzute.

Insuș d-l

Drouyn

de Lhuys

nu e pentru

principiul-pe
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care e însărcinat să-l apere. Conferinţa va pierde tot. Numai Principele poate
salvă totul. In locul lui, cu n'aș ezită. M'aș porni imediat. Aş merge să mă
pun în fruntea, poporului meu, zicându-i— M'aţi chemat. lată-mă-s! Europa
"în primul moment va fi cuprinsă de mirare, dar în urmă toți vor aplaudă,

și diplomaţia va fi silită să recunoască faptul împlinit. Singur mi-aţi. vorbit
de o scrisoare a d-lui de Breda, în care idea eră exprimată sub o altă formă.

«Acest asentiment aproape universal nu e el ca o manifestare a vede- .
rilor secrete ale Provedinţei și a hotăririlor luate de ca, pentru Voi?

«Alteța Sa Regală şi voi înșivă aţi făcut ieri.oarecari obiecţiuni bazate
pe consideraţiuni de, poziţiune și de familie. Nu mă pot decât înclină dinaintea
lor şi nu-mi rămâne decât a Vă rugă să scuzaţică am îndrăznit să Vă vorbesc cu francheţă, în măsura largă de tot, pe care aţi binevoit a mi-o acordă.»

„In

21

Aprilie.(3 Maiu), d-l A..Ubicini

următoarea,

scrisoare

din

trimite

Principelui

Paris :-

Carol

;

«De abiă sosit acasă şi în momentul de a mă duce la. Versailles, primesc vizita Agentului României, care mi-a comunicat o conversație foarte
înteresanlă ce a avul azi dimineaţă cu d-l Drougu de Lhuzs. Autorizat de

d-l Bălăceanu a nu ţineă secretul asupra acestei comunicări, cred de a mea...

datorie a Vă; trimite o relațiune despre dânsa,
Si
|
«D-l Bălăceanu a găsit pe Ministru foarte îrital în urma votului
Plebiscilului, și i-a vorbit foarte de sus şi cu -un fel de emfază de
Conven-

ţiunea din 1858
„va

fi Moldovean

mentele

şi de faimosul
ori

Articol

Muntean), 'de

93 (acela

respectul

cari leagă Puterile, şi în fine de

care zice

datorit

că.Gospodarul

tractatelor,

rezoluţiunea, -luată

de angaja-

în şedinţa de

ieri de Conferinţă, de a publică un fel de declaraţiune: amenințătoare.
— «Vezi dar bine,a adaos Ministrul, că idea de a alege un Principe
Străin
este o himeră; aţi face mai bine să renunțaţi.
.
„— «Și

pentru

ce, vă rog, domnule

Ministru?

— «Pentrucă Conferinţa refuză a Vă da consimţimântul.
:
„— Atunci. noi ne vom găsi în penibila necesitate de a nu ne ocupă
de acest

consimţimânt.

— A!

|

loarte bine, domnul meu, şi vă închipuiţi că Principele pe care l-aţi

ales va primi?
a
:
— «Domnule Ministru! Nu avem nici un motiv să credem
că el va refuză;
dar va primi ori va refuză, ţara nu. va consimţi niciodată
nici la numirea,

nici la alegerea unui Principe Pământean,

titlu ar fi. Mi-ar fi permis
această privire?
„-— «Care,

domnul. meu?

oricare ar fi acesta şi sub orice

a adresă Excelenței
a

Voastre

o întrebare

în

.

|
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„„— «Aceea, dacă e adevărat, că aţi autorizat pe: d-nii. Ştirbei! şi Bibescu
a scrie şi a zice (Guvernul Român are în mâni numeroase Acte, cari dovedese aceasta), că ei sunt candidaţii pe. faţă ai. Guvernului Impăratului, . şi
că agenţii de sub ordinele voastre au primit instrucțiuni de a-i susține,
în

.

.

ţară.

directă, Ministrul nu a putut disimulă

oo. ușoară

«La această interpelare
turburare.
«După ce s'a recules: — «Nu, domnule, Guvernul Impăratului n'a autorizat pe nimeni a răspândi asemenea svonuri, și de altfel nu are nici un can-

pă

!

-

didat pe faţă ori ascuns.

„— «Foarte bine; domnule Ministru, voiu comunică i acest răspuns Guvernului

meu şi vă mulţumesc

că mi

l-aţi

dat. Peste două

zile el va fi inserat în

«Monitorul Român». Fiindcă Excelenţa Voastră este atât de binevoitoare, mă
voiu încumetă să fac o altă cestiune, și această cestiune o fac în numele
Guvernului meu. Vorbiţi de o notificare olicială, lovind alegerea Principelui

Străin cu un vot suspensiv : Aveţi un mijloc de a face ca acest vot să fie
respectat?

—

«Nici unu,

_— Veţi interveni cu mâna armată ?
*— «Nu noi, nici alteinevă. |

- — Atunci, domnule Ministru, îmi pare rău de această hotărâre. Aţi ars
ultimul vostru cartuş.. De acum înainte suntem noi stăpâni pe „câmpul de
bătălie.
— «Ministrul, care nu eră obicinuit cu un asemenea limbagiu dela fostul
Agent al Principatelor, a rămas interzis şi-şi pierduse cumpătul. In fine el
se puse pe un scaun, făcu o mie de complemente, o mie de protestări
"de bunăvoință personală, vorbi “mult ds - interesul Impăratului pentru România, şi convorbirea se sfârși, cel puţin -din partea sa, pe un ton: foarte
e
cordial.

«Vă arăt faptele astfel, predum mi-au fost spuse. Voi veţi puteă trage morala ce ele conţin. Pentru mine, văd confirmarea ideii, ce am avut totdeauna,
şi anume că Românii
astăzi una.»

sunt stăpânii situaţiuuei; dar Românii și Voi sunteţi.

In 21 Aprilie (3 Dtaiu), on Ghica telegrafiază din Bucureși lui
Bălăceanu

la Paris:

. «Refuzul lui Carol de Hohenzollern
de Principe Pământean:

ar fi o. catastrofă. Nu poate fi vorba

Consecința ar: fi separaţiunca. Evitaţi prin toate mij-:

loacele un .refuz absolut. Golescu nu poate face nimie pentru. o înţelegere
cu Poarta, fără o presiune; din' Paris asupra lui Aali Pașa.» pa
Analele A. B.—Tom.

XXXIV.—Memoriile

Secţ.

Islorice.

,

,

5

.
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„In aceeaș si, Ion Brătianu telegrafiază din Diisseldorf Locotenenței : Dommești din București :
i
|
«Să nu aveţi nici o teamă. Lucraţi deci fără. ezitare. Ordine,
energie,
stăruință pentru a susținea, pe Alesul nostra. Nu lăsaţi
să [iţi întimidaţi
nici de amenințări, nici. de întimidări. Sunteţi ewpresiunea
națiunei. Fiţi

executorii energici ai voinţei ei.»

In 22 Aprilie (4- Maiu), se îmmânează Nota Colectivă a
Agen"ților Consulari ai Puterilor Garante la București, adresa
tă îui

“Ion

Ghica,

Președintelui

Consiliului

străine, pentru a-i comunică
dela 2 Maiu:
|
«Conferinţa,

instruită despre

şi

Ministrul

Afacerilor

Declaraţiunea Conferinţei din Paris
a

evenimentele ce sau

petrecut în Principate,

a socotit necesar a, face Declaraţiunea anexată, declaraţiune ce
sunt însăr-.
cinat a o remite în copie Guvernului provizoriu. din Bucureș
ti.
«Dorinţa Conferinţei este a lăsă Prinoipatelor-Unite întreaga
libertate de

acţiune, potrivit cu îndatoririle
se

respecte.

internaţionale ce ea este chematăa face să

|

«Conferinţa

crede

că

|

Guvernul

provizoriu

și

i

populaţiunile

vor înţelege

intenţiunile săle binevoitoare în privința lor şi că Adunarea îşi va
conformă
actele în sensul declaraţiunei.
«Pe lângă aceasta sunt însărcinat a invită Guvernul provizoriu
să publice
în ziarul oficial textul Documentului

„«n consecință am onoarea

Monitor.»

*

|

de

anexat,

a mă

|

înştiință despre

publicarea

lui

în

- În 22 Aprilie- (4 Mai), Principele Cazol- Anton de Hohenz
ollern trimite următoarea telegramă Regelui Wilhelm. al Prusie
i:
«Cu voia Maiestăţii Voastre voiu fi în Berlin mâne dimine
aţă.»
În aceeaș si, Principele. Casol-Anton de Hohenzolleru
telegra-

fiuză Comitelui de Bismarck:

«In urma, încuviințărei Maiestăţii Sale sosesc mâne dimineaţă
la Berlin. Aş

[i recunoscător

Escelenţei

Voastre,

dacă mi-ați da

oră aș puteă să vă vizitez Sâmbătă,»

de .ştire la Palat,

la ce

o

„ Pumotele menite. a: fi comunicate Regelui Prusiei și Minist
rilor

de. Bismarck şi'de Schleinits de-către Principele Carol
-Auton de
Hohenzollern, relativ la forma sub: care Regele ar puteă
consideră,

ca acceptabilă

primirea

"Tronului

Românesc:

-

-

|
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1. Maiestatea Sa, ca Mare Putere

şi ca, Garant al Tractatului de Paris din

său Alegerei Principelui Carol

30 Martie 1856, refuză a, da consimţimântul

ca „E rnoipo al României, alegere făcută de Principatele-Unite Dunărene.
„ Maiestatea Sa, în calitate de Șef Suprem al Casei Regale şi Princiare
de “ ronenzollera, se abţine a da consimţimântul său expres pentru această;

alegere, însă — considerând că, prin primirea ăcestei alegeri Principele Carol:
nu mai aparţine Casei de Hohenzollern,
— considerând mai departe, că prin această, alegere Principele Carol a

primit

în mod

tacit şi necontestat

—' considerând

naționalitatea

românească, .

"

în fine, că unanimitatea alegerei şi stăruința ce se pune

în eu pot fi motive de a nu împiedică pentru

acest

Principe

crearea unei

existenţe cu totul nouă şi independentă,
— se acordă Principelui Carol liberul arbitru al acțiunei sale, decla-:
rându-se întru nimic răspunzător de orice urmări sar putea ivi.
3. Maiestatea Sa acordă, pur şi simplu, Principelui Carol demisiunea din,
!
Armata. Regală, în urma respectuoasei sale cereri,
4. Maiestatea Sa admite ca Principele Carol să iasi din legămintele familiei de Hohenzollern, pe baza unei renunţări formale din partea sa, prin

care drepturile sale de moștenire fideicomisare trec asupra Principelui Anton,
ca urmaş

după

vârstă.

5. Maiestatea Sa lasă în sarcina$Setului Casei Princiare a liniei Hohenzol- .

lern-Sigmaringen facerea, acestor. renunţări şi acte ulterioare, având Capul
acestei linii a declară că nu este nici o cauză binecuvântată a se opune dorinţei Principelui Carol de a primi Alegerea la Tronul Român, această renunţare fiind îndreptată -numai şi numai asupra, ieșirei sale din legămintele' de

familie şi din

drepturile

Carol de trei ani.de

sale, aceasta

cu

atât mai mult cucât Principele

”

zile a atins majoritatea în privirea vârstei.

G. Maiestatea, Sa încuviinţează ca, în caz când Principele Carol, din îm="
prejurări politice sau din propria sa hotărire, ar. fi silit sau ar voi să se
demită din Guvernul României, atunci să se considere articolele 4 şi 5 ale
acestor condițiuni ca anulate, reintrând pe deplin în drepturile sale de naştere.»
In 23 Aprilie (5 Maiu), Principele George Știrbei, unul din Membrii
Delegaţiunei.

însărcinate

gerei sale, sosește

la

a remite

Dusseldorf,

Principelui

Carol

Plebiscitul

Alo- .

şi neaflând acolo pe Principele -

Garol Anton de Hohenzollern, dus lo Berlin, Consilierul de Werner .
îl primeşte. Principele Carol. nu poate să]. primească, pentrucă,.

dânsul [ace parte din Deputaţiunea românească,
In 28 Ajilie (5 Maiu) au loc la -Berlin inbrevedovile
.
cipeluvi Camol-Amton de IHohenzolleru.

pri în
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de Schleinitz declară că și el este de opiniunea

unui

fait accompli şi sperează din punctul său de vedere, că nu se vaivi
nici o împiedicare.
N
i
„ Comitele de Bismarel rămâne hotărit la opiniile emise mai

înainte și sfătuește ca faptul împlinit să fie realizat cât de

„ vând. In

cât privește punctele propuse,

de a nu le prezintă Regelui,

„multe

condițiuni.

Toate

pentrucă

se reduc

el e absolut

se fac

a căpătă

din

dela

cu-

de părerea

capul

locului.

Rege: un asenti-

„ment verbal și tacit.
IE
|
_Conversaţiunea Principelui Cavol-Anton de Iohenzollern: cu

hegele are loc între Charlottenburg și Berlin. Regele va închide
ochii asapra unui fait accompli. Principele Casol să trimită demâsiumea Sa din. armată dela ultima stațiune de frumntarie.
Principele Cavol- Anton de Ilohenzollern scrie: Prâncipelui: Carol,
că Regele e foarte bine dispus, că trebue ținut secretul cel mai
mate și că să cheme prin telegramă. dela Paris la Diisseldo
rf
pe Brătianu și pe Bălăceanu, pentru a se sfătui cu dânșii asupra

„dispozițiarnilor ulterioare.
„ Telegrama Principelui Carol
« Dacă poți, vino

aci numai

mesc chiar astă seară.»

|

a
Mi
adresati, la Pasis lui Brătianu :

cu Bălăceanu, însă fără Deputaţiune. Por-

a

ae

In 24 Aprilie (6 Maiu), Regele Prusiei trimite Principelu
i Carol- .

Anton de Ilohenzollern un bilet, primit la gara
momentul plecărei Principelui la Diăsseldorif:
-

din

Potsdam,
|

în

„«Conferinţa anulând alegerea fiului tău, orice pas înainte pare
a nu puteă

fi consiliat, până nu se va cunoaște, ce efect a fâcut acolo
anularea. În

cazul reîntoarcerea, ta aici nu trebue să coincideze
cu ceilalți.»

tot:

In 24 Aprilie (6 Aaiu), d-l A. Ubicini trimite „Principelui Carol

următoarea

scrisoare :

«Am remis chiar

în

mânile

d-nei Cornu

scrisoarea

Alteţei

Sale Re-

gale, însoţind-o de comentariile ce eram autorizat să adaug.
Afecţiunea ce
ea are pentru Alteța Voastră, dorința ce are de a Vă vedea
luândo pozițiune, care -Vă poate conduce la destinele cele mai înalte,
o fac foarte. îm-

pacientă de a cunoaște rezultatul Colonelului la. Berlin. Românii sunt
foarte

îngrijiţi de
zut ieri pe
mi-a adus
lăceanu și

soarta lor. Pentru dânşii e vorba de a fi ori de a nu fi.
Am văd-l Brătianu, care sosiă dela Diisseldorf. Conversaţiunea lui
nu
nimic nou, ce nu ştiam. Azi dimineață am avut vizita d-lui
Băa celor doi delegaţi români, d-nii Boerescu şi Steege.
Colegul ,
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lor. Costaforu a sosit ieri cu Plebiscitul, Epureanu, e aşteptat : astăzi. Se zice
că d-l Știrbei e la Diisseldurf, |
«Alegerile în România sunt toate în' favoarea cauzei "naţionale, - d-l Bălăi
deanu a fost ales în: două colegii, în Valahia, şi în Moldova.
fapt
«D-na Cornu mă însărcinează, să Vă aduc la cunoştinţă următorul
mie : Acum lrei zile, D-na Cornu se află întrun salon aninisterial (nau
este acela al d-lui Dr oatyn de Lhuqys). Se agilă tocmai cestiunea primirei
Voastre, Ministrul, care veniă dela Consiliu, se apleacă la urechea d-nei
Cornu şi-i zice foarte încet : — Dar să pornească odată!
«Aud că 'o înţelegere cu Poarta nu ar fi tocmai grea. D-l Drouyn do

'Lhuys însuș a spus Ministrului român,
la Constantinopole

că

Ambasadorului

a trimis

instrucţiuni în acest, sens.»

nostru

-

Vizir al. Sublimei' Porţi, Puad
i
Imn 25 Aprilie (17 DMaiu), Marele
Membr ilor. Guvoriului proec:
scrisoar"
:
rea
Pașa trimite următoa
Aa
pt
î-wizoriu al Principatelor : Unite:
«Ştiţi că Sublima, Poartă, Suzerană a Moldo-Valahiei, a , manifestat îîntot

i
deauna via sa îngrijire pentru bună starea lor.
îndărăt, de îndată
dat
sa
nu
ea
cărora
dinaintea
i,
concesiun
- «Numeroasele

ce.a putut să le creadă proprii a fi spre

statornica sa

bunăvoință.

Dispoziţiunile

folosul real al 'ţărei, mărturisesc

sale sunt

astăzi aceleași, şi în-nu-

mele lor Guvernul Imperial se adresează patriotismului, luminat al Moldo“Valahilor îîn general și al D-voastre în particular, în momentul când. Putevile întrunite în Conferinţă la Paris vin să

deschidă

Principatelor, calea, pe

|

care ele pot să reintre în ordine şi legalitate. .

. «Punctele la câri să oprit Conferinţa: sunt următoarele:
«l. Adunarea care se' va întruni la Bucureşti este chemată: a 'procedă la

alegerea gospodarală şi: nu poate fi aleasă decât, persoana unui pământean
după terminii Articolului 13. al 'Convenţiunei dela "19 August 1858;
«2. Dacă „rnajoritatea, Deputaţilor] Moldoveni

din Adunare core, aceşti De-

putaţi vor aveă facultatea. de a votă separat ; în cazul când majoritatea Moldovenească se: va pronunţă în contra Unirei, acest vot va implică Separaţiunea.
«Aceste puncte, conforme în bazele lor cu principiile. puse din capul lo-

cului de către Sublima Poartă şi stabilite prin bună înţelegeie între ea și
Inaltele Puteri semnâtâre ale Convenţiunei dela 19 August 1858, au primit
, de
adeziunea completă, a Maiestăţii Sale Imperiale; şi am: ordin, Domnilor
veţi
nu
„că
speră,
și
a vă exprimă oficial, că Guvernul” Imperial așteaptă

lipsi a dovedi cât de mult meritaţi încrederea,

cu care Pa

onorat : Curtea

Suzerană şi Puterile Garante,: lăsând în grija D-voastre executarea conştiin!
ţioasă şi leală a, hotărirei de care e vorba.
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«Cred că trebue să adaog, Domnilor, că orice încercare de'a
alegerea unui Principe Slrăin și de a face să îzbuteascii astfel

națiune pe care Guvernele Garantie, ca şi Sublima
hotării şi
D-voaslre.

unanim,

war
- ajunge

la

allcevă

Poartă,

decât

să

mai face
o combi-

au respins-o

compromilă

ţara

«Sublima, Poartă ţine să declare, în acelaș timp, că e ferm hotărită, în
calitatea sa de Putere Suzerană, a face să se respecte zisa hotărire a Con-

ferinţei, care e totodată și a sa, și a nu se depărtă în nici un caz
de stipulaţiunile internaţionale, cari precizează condiţiunile necesare pentru
a puteă
deveni” Gospodar al Principatelor, Dealtmintrelea, o soluţiune, care
ar avea

„de bază numirea unui Principe străin, n'âr
din contră, primul rezultat al ei ar fi de'a
a garanţiei Tractatelor, de care se bucură
«In consecință, Guvernul Imperial nu se

puteă aduce nici un folos ţărei;
face să piardă imensa binefacere
actualmente.
îndoește, Domnilor, că împreună

cu concetățenii D-voastre luminaţi și înţelepţi, nu "veţi vedeă în această
declaraţiune decât via noastră dorință de a feri Principatele de complicațiunile, pe cari nelipsit le-ar pricinui un dispreţ arătat solicitudinei
binevoitoare a Curţii Suzerane şi a Puterilor Garante.
«Terminând,
Vă conjur a nu pierde un timp preţios, pe care țara
are

dreptul de a dori să-l vadă consacrat îngrijirei de a ușură:
suferințele, la,
cari au expus-o de prea mult timp pasiunile politice.»

„_In-25

Aprilie

(7 Maiu) are loc întrevederea Principilor Carol-

Anton de Ilohenzolleru și Carol cu Bălăceanu
niți dela Paris.
|
Principii

„

le comunică,

și Brătianu,

spre marea lor bucurie,

dela Berlin şi deciziunea unui

ait accompli.

ultimele

ve|
știri

Prâncipele Carol le anunță că e decis a plecă fără întârz
iere
în România pentru a luă frânele guvernului.Se preiti
nde dela

Delegaţi secretul cel: mai
Itinerariul,

absolut în interesul

discutat provizoriu,

afacerei.

va fi hotărît a doua, zi.

__In 26 Aprilie (8 Maiu) dimineața, Principele Cavol-Anton
de
Iohenzolleru are o întrevedere cu Bălăceanu, cu Brătianu
şi
cu Consilierul. de Werner. Călătoria prin Austria pare riscut
ă,
așteptându-se dinhun moment înt'altul Declaraţiuuea
de văsDoiu dintre Austria și Prusia, şi Principele Carol putândsă fie
arestat ca Ofiţer prusian și reținut, Drumul maritim prin
Aarsilia și

Genova

prezintă

dificultăți analoge,

du-se a fi arestat la Constantinopole,
este puţin recomandavilă,

Călătoria

Principele

prin

expunân-

Rusia încă,
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Principele Carol se decide în fine pentru îtinevranul prin Viena
.
că: — Bălăși Baziaș, ca fiind cel mai scurt. S'a stabilit atunci
arte
.pasapo
Miinich
la
trimite
va
şi
cecuu se va întoarce la Paris
plecă
va
Carol
ele
Princip
2)
,
—
Lenș
românești prin Locotenentul
după
singur cu Consilierul de Werner, iar *4-l Mayenfisch va urmă
'cu
dela Miinich

Locotenentul: -Lenș va, plecă,

întâlni pe

şi va

bagajul,

tot

oare,

24'de

alte

24. de oare. După

Turnu-

la

Principe

|
“Severin. Brătianu s6 va, întoarce în Paris.
amă,
In 27 Aprilie (9 Maiu) soseşte dela, Turnu-Severin o ţelegr

felicitând pe Principele Carol de: apropiata Sa sosire.
anu:
Imediat se telegrafiază la Paris lui Bălăceanu și lui Brăti
everin, |
_ «Călătoria amânată şi compromisă, pentrucă o telegramă din Turnu-S
ţi pe
“Trimite
tă,
primită în acest moment, dovedeşte că sosirea este cunoscu
”

Lenș cu explicaţiune.»

In urma indisereţiunei co s'a comis,

călătoria, este

cutată în „privirea itinerarului.

_

din: nou. dis-

Ra

scriComandantul Principelui, Colonelul de Redern, roagă prin
,
Austria
soare pe Principele Carol a se întoarce îndată, la Berlin,
un
ca
amenințând a intra în. Saxonia, ceeace ar „fi considerat

a

e

casus belli.

din Moldova și -"Țara-Ro„Mai sosesc. 14 telegrame din România,.
ata sosire a Piinciapropi
mânească, exprimând bucuria lor. pentru
ivă a
ea
. definit
pelui. Toată Europa are acum cunoștință de primir

e
eldorf Lo_ Tn.28 Aprilie (10 Maiu) sosește dela Paris la Diiss
eanu
Bălăc
.
cotenentul Lenş cu ar mătoared scrisoare. alui Ioan
A
alegerei.

către Principele

Se

...:

Carol:

informează că plecarea

«Telegrama prin care Alteța Voastră mă

Sa este

ce s'a produs
amânată şi compromisă m'a sdrobit. Nu pot să-mi explic faptul
decât printr'o indiserețiune, în care cu sunt sigur că nam

nicio

a

nu ţine de mine a-i. căută autorul.

parte şi

E

le mele, dacăaş ascunde
“«Cu toate acestea, aş crede că lipsesc dela datorii

ica Sa plecare
Allelei Voastre, că scăparea Principatelor atârnă de grawn
S'a oprit ieri
care
la
şi de sosirea Sa în mijlocul poporului său. Itinerariul
dâr prin chiar faptul că el poate fi cunoscut,
Alteța Voastrănu :mai e cu putință;
drumul pe mare

devine

mai

așteptată la Turnu-Severin,
Brăila,

.

sigur. Din

ea nu

moment ce

trebue să
.-

Alteța “Voastră este

eziţe a merge să
.

.

debarce la
Pie

72
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a adresă Alteţei Voastre două pasapoarte, şi termin accastă

sorisoare, :cum: am

început-o, rugând

pe Alteța

Voastră

să. plece

cu-o

oră

«mai curând. Dumnezeu știe
ce -ne păstrează ziua de mâne!. 7 - .
«Cel mai bun itinerar ar fi:. Elveţia, Genova (punct de ambarcare),
Messina, Constantinopole, Brăila. Această călătorie şi această sosire
ntaştâptată
vor da poporului român o idee adovărată despre caracterul Alteţei Voastre.»

Ion Brătianu însoțește. această scrisoare cu următoarea,
tele-

gramă dela Ion

Ghica :

|

e

N

i

< Deputaţii Moldoveni vor veni, toți:. vor, volă ca
am singur: om. . Publicarea Declaraţiunei Conferinţei.
nu va produce: nici o dezordine; ea nu va
schimbă hotărîrea noastră. Dacă, Principele Carol vine,
entuziasmul şi devotamentul poporului vor fi fără: margini, vada
bani şi oameni pentru

apărarea țărei.»

„

DR

„Principele Carol, întărit în hotărirea
Sa, prin această telegramă,
preferă, între toate - itinerasiile propuse, să .iea
drumul prin
Austria, ca. cel. mai scurt, dar trecând mai întâi
a prin Elveţia,
ca să-și procure ui pasapo
. elveți
rtan cu destinațiune. pentru

Odesa.
e
|
i
|
a
“Principele își petrece în 28 Aprilie (10 Maiu) ultim
a seară,
cu, părinții săi la, Diisseldorf.
*
Aa
- Principele Caiol își tea rămas bin dela părinții.
săi și în
29 Aprilie (11 Maiu) pleacă din Diisseldorf, înlovărăși
t.de Consilerul de Werner.
a
e
|
t

Protocolul -VII al Conferinţei din Paris din 20 Aprilie/2- Maiu
1566.

+

D-l Plenipolenţiar

al Fraiuciei amintește

că membrii

i)

Conferinţei tre:

buiau să supună Guvernelor lor Proiectul de Declararaţiu
ne propus în ultima şedinţă, şi le. core să binevoească a. face cunoscute
instrucţiunile lor.

„D-n
: Plenipii
otenţiari ai Austriei, Ilaliei, Prusiei
sunţ autorizaţi.a, aderă la. Proiect.
a
-

şi Turciei declară
n

că

D-l Plenipotenţiar al Rusiei aderă de asemenea. Cu toate
acestea el. crode
că trebue să reamintească nota ce a avut onoarea de a
prezintă Conferinţei
la 4 Aprilie şi Depeșa Principelui Gorceacoft din
4/16 ale aceleiaș luni, pe
care a cetit-o Conferinţei în ședința, dela 24. Obiectul princi
pal, pe: care acele
comunicări îl aveau în vedere, :cră, adaoge d-l,
de „Budberg, a împrejmui
exprimarea, dorințelor populaţiunilor Moldo-Valahe
de . toate garanţiile posibilo de sinceritate şi independinţă. Acest țel.ar fi
fost fără. nici o îndoeală
mai complet atins prin mijlocul convocărei a două
Adunări deosebite, In
+

|

.

Li
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lipsă, acestei combinaţiuni, sar maifi putut face, fără a suspendă, alegerile

dânşii ar fi

la lași, unde

dejă începute, ca să voteze Deputaţii Moldoveni

fost puşi în contact dircet: cu spiritul: general al celor ce i-au ales.' Declaau: fostde părere
raţiunea, -pe care Plenipotenţiarii, în “ultima, lor întrunire,
s'o adreseze Consulilor Puterilor la București, cuprinzând o menţiune anumo

orice presiune de natură a împiedică li-

despre necesitatea, de a îndepărtă

bera exprimare a voturilor, d-l Plenipotenţiar al Rusiei, asociindu-se po deplin. la această menţiune, aderăîn numele Guvernului său la Proiectul propus
- D-1 Plenipolenţiar al Turciei declară că se uneşte

Brilaniei

„permis

- Deci, Guvernul

oarecari îndoeli asupra

Maieslăţii Sale Britanice

modul de a vedea

Sa

zice că, supunând
de

Proiectul de Declaraţiune,- adoptat ad referendum

a exprimă

cu

E

- - |

exprimat de d-l Baron de Budberg.
-D-l Plenipolenţiar al Marei

i

Pa

|

Conferinţei. - -

său
Guvernul:

către Conferinţă, şi-a

' acestui
nei docurnent.
redacțiu

crede că

e imposibil, ca. Confe-

rința să treacă sub tăcere Plebiscilul, prin care Guvernul provizoriu din
Bucureşi a' provocat naumirea

unui

Principe

Slrăin. 1 se pare mai logic

a se eăplică înainte qe a aminti principiul Domniei Pământene. D-l Comite Convley propune în consecință redacțiunea următoare : -Declaraţiune.
din Bucureşti, provocând printrun recent Plebiscit nuGuvernul provizoriu

mirea unui Principe Străin, s'a abătut dela Convenţiunea din 19 August 1858,

„care prin Articolul XIII dă Adunărei

sarcina Alegerei de Domn.

Conferinţa,

de a rereferindu-se la hotărîrea sa dela 4 ale lunei trecute, decide că grija
zolvă cestiunea inenţinerei Unirei trebue

să fie lăsată Adunărei ce are a se

fie a Deputaţilor - Vaîntruni. Dacă Majoritatea, fie a Deputaţilor Moldoveni,
lahi, ar cere, și unii şi alţii

vor

aveă facultatea, de a votă. separat.. În caz

când Majoritatea, fie moldovenească, fie' valahă, Sar pronunţă în contra Unirei,
Această
acest vot ar aveă, de consecință Separaţiunea, celor două Principate.
după
cestiune isprăvită, Adunarea: va. procede la Alegerea, de “Domn, care,

terminii. Articolului XIII al Convenţiunei, nu trebue să se facă decât dintre
pământeni.

Consulii sunt însărcinaţi a veghiă în comun

primare a voturilor şi
acestei libortăţi. D- Plenipotențiar
completă şi că aderă

acord:la libera ex-

a semnală imediat Conferinţei orice atingere s'ar aduce
Da
e
- - o
so pare mai
i
e
redaoţiun
-această
al Rusiei zice. că
e
cu totul Îa ea. .

ca.
2 D-nii Plenipotenţiari ai Franiciei, Austriei, Prusiei o' aprobă deasemen
D-l Plenipotenţiar al. Italiei aderă asemenea, din “moment ce. ceilalţi

Plenipotenţiari s'au pronunțat în acest sens. : :
D-l Plenipotenţiar al Marei Brilaniei crede

clarațiunea cu o Istrucțiune

sumară

adresată

Da

e

că ar fi util a însoți DeConsulilor;

el a redactat:

"4,

Se
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deci un Proiect de dopeşă pe care o cetește Conferinţei: şi care, după câievă
modificări, e adoptată în terminii următori :

" «Domnule, Conferinţa, instruită despre evenimentele ce sau. petrecut în
Principate, a socotit necesar a face Declaraţiunea anexată la această depeşă, şi pe care sunteţi însărcinat a o remite în copie Guvernului provizoriu

din Bucureşti. Dorinţa Conferinţei este de a lisă Principatelor-Unite. toată
libertatea de acţiune compatibilă cu îndatoririle internaţionale, ce ea este
chemată, a face să se respecte. Conferinţa crede că Guvernul provizoriu și |
populaţiunile

vor înţelege intenţiunile sale binevoitoare

faţă de ci, şi că Adu-

narea îşi va conformă actele sale în sensul Declaraţiunei.

Declaraţiunea

pre-

“ scrie linia, de „purtare, pe care consulii au .a urmă, și Conferinţa nu se îndoeşte de zelul ce veţi pune, dimpreună cu colegii D-voastre, a veghiă la

executarea hotărîrei

ce ca

vă aduce

la cunoștință. Veţi. binovoi

a invită

Guvernul provizoriu să însereze în ziarul oficial textul documentului
anoxat și a mă informă prin telegraf despre aceasta publicare.»

aci.

Plenipotenţiarii Curţilor Garante fiind autorizaţi a adresă direct Consulilor
respectivi Declaraţiunea şi Depeşa adoptate de. Conferinţă, se iea,. înţelegerea,
că transmiterea

acestor

documente

se va

face imediat

în

numele

tuturora

prin telegraf. Afară de aceasta, fiecare Plenipotențiar le va, adresă, cât mai
curând posibil, pe calea

ordinară,

DH Plenipotenţiar al Turciei
lităţii ce ar fi, ca Poarta

Delegat,
Garanie,
cură în
ar, aveă

Agentului

atrage

să poată

Guvernului

atenţiunea

său

Conferinţei

irimile în: Principate

un

la Bucureşti.

asupra

uti-

Comisar

sau

care ar aveă misiune a veghiă, în înţelegere cu Aggenții Curţilor
ca să asigure libertatea și sinceritalea volurilor, şi care ar proacelaş timp Guvernului Otoman informaţiunile, directe. de cari
nevoie.

D-l Plenipotenţiar al Prusiei crede că Poarta trebue totdeauna să poată
fi în măsură de. a-și procură. informaţiuni în Principate, dar dacă e vorba
de o autoritate de exercitat în. numele său, atunci e cu totul altcevă.
D-l Plenipotenţiar al Rusiei face observaţiunea, că nu poate fi. cestiunea
despre trimiterea unui Comisar Otoman, căci ar trebui în acest caz ca Cur-

țile Garante să trimită Delegaţi, şi nu. este “locul de a luă această măsură.
Conferinţa

adoptând

acest mod

de

a

vedei, su

se dă urmare

propu-

Cowley,

întinde

nerei. d-lui Ambasador al Turciei.
D-nii Plenipolenţiari ai Ilaliei şi Prusiei anunţă că i Guvernele lor își dau
aprobarea

pentru propunerea

făcută 'do d-l

Comite

dea

până Ja Brăila autoritatea Comisiunei Europeane a Dunărei de jos. D-1 Plenipotențiar al Franciei se pronunță întrun sens favorabil pentru acelaş
proioct.

ia
Da

am
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Aprilie
Adumarea numită, „Constitarumtă“ se deschide în 28.
i :
Domneșt
:
nenţei
(10 Maiu) prin următorul Mesagiuw- al Locote
«Domnilor

ă

|

Deputaţi,

mai ' însemnă«Sesiunea care se deschide astăzi are să [ie una din cele
ei: este -mare şi glorioasă; ea are
toare în Analele patriei noastre ; misiunea.
mai vitale pentru
si însemne o eră nouă în Analele României; cestiunile cele
rei Domniilorchibzui
supuse
fi
vor
existența noastră politică şi naţională
să înregistreze
aveă,
va
ce
faptele
Voastre și dela Domniile- Voastre atârnă ca
cărora sunasupra
or,
istoriasă fie strălucite. Soluţiunea ce veţi da lucrăril
ă pentru
prosper
şi
teţi chemaţi a desbate, va asigură în viitor o soartă stabilă
|
a
m
țara noastră.
at
Stat puleriic, întemei
«De şaple secoli Românii au căutat să așeze un
privință au fost
această,
în
lor.
luplele
pe înstiluțiuni solide şi liberale;
în sacrificii şi
mari,
faple
în
eroice şi nici o istorie. nat este mai bogată
a
abnegațiuni, ca istoria noastră.
a. două Principate,
«De când Radu Negru şi Dragoș au aruncat. temeliile

istoria acestor ţări surori a fost semănată

de

un șir de lupte sângeroase

și pentru -existenţa

pentru libertate, pentru naţionalitate

neamului

român,

Mircea col
cărui seminţie a aruncat-o Traian, ca să dea roade strălucite sub
cel Bun
dru
Alexan
sub
şi
Mare
Bătrân, sub Mihaiu Viteazul, sub Ștefan cel
şi ca să se deştepte, puternic şi setos de

la 1859 şi la 1866.

drepturile sale, la 1821, lu, 1848,

|

e

€

a

între neamuri Mtne«Toţi suntem mândri de istoria țărei noastre. Puşi
a făcul ţinta noastră
rouse şi cotropiloare, poziţiunea noastră geografică
, dela fundarea paRomânii
.
mai anevoie de atins decât a celorlalie naţiuni
obstacole, cu multe
multe
triei noastre şi până acum, au.avut a se luptă cu
combate şi intrigi,
a
avut
ambiţiuni, cu multe. aspirări. de. cotropiri ; ei au
mână armată; ei au avut
cari semănau discordia între dânşii, şi cercări cu
naţiunilor. puternice de prin
a înlătură și năvălirile barbarilor şi lăcomia
ci au ieşit triumfători; tari
prejur de a-i incorporă; şi din toate aceste lupte

a lor, trecând prin
de credința și de voinţa lor, tari de originea şi de bărbăţi
decât fraţii lor din Italia
toate vicisitudinile, ei au rămas Latini, mai Latini
|
a
a
|
|
„şi din Spania.
ei, dela fundarea acestor
- «In toate epocele,în toate fazele prin cari au trecut
ţări și'până acum,

Unirea a fost aspiraţiunea principală,

ţinta, urmărită de

a existat de fapt;
dânşii ca o cestiune. de vicaţă politică şi națională. Unirea,
noastre, şi
o găsim

strălucită şi puternică în mai multe

din

fazele istoriei

sau pentru a 0 reluptele cele mai stăruitoare au fost.pentru a:0 conservă

politice, prin. cari au trecut
- dobândi, când ea a fost pierdută. „Vicisitudinile

76

0
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|

Românii, au putut să-i despartă pentru un timp
provizoriu, dar niciodată să-i desnaţionulizezo;

916

mai

mult sau mai puţin

dovadă .de aceasta este că,

după nenumăratele pierderi, după ani îndelungaţi de zugrumări politice, nimic
nu a putut schimbă nici limba, nici tradițiunile, nici drepturile noastre de
autonomic. .

«Aspirările Românilor către Unire, deşi manifestate cu energie şi lăria,
dreptului, nu Sau pulut realiză, înteun mod definitiv. decât la începutul

anului 1859; după ce țara întreagă fusese consultată, nu a avut decât o
voce ca să o ceară, decât o unanimă înfrățire în dorinţa Şi în voinţa de a

o realiză.
«Ziua de 11 Fewruarie a fost cea mai puler nică. dovadă despre simţi„minele Românilor pentru Unire; intriga, inimică românismului, s'a cercat a
ne-o smulge; dar Dumnezeu, care protege România şi care a împlântat în
inima fiilor. ei credința naţionalităţii, nu a iertat şi nu va îiertă ca o mână
sacrilege să se atingă de dânsa, şi să ne răpească cceace s'a dobândit cu
atâtea, sacrificii. Din contra, cercările acelora, ale cărora intrigă şi egoism
au secat în inima. lor dulesa simţire a iubirai de patrie, a întărit mai mult
credinţa

naţiunei

în

Unire.

«Unirea este astăzi un fapt puleriic, intrat în dr eplul gintilor: l-ai Sus- ținul cu-prețul a imense sacrificii şi voim să-l meinţinem nealins în viilor.

Dar acestui faptîi lipsiă

până acum

consolidarea

din România 'o: naţiune, care.să aibă rangul
gresului

şi a civilizaţiunei;

consolidarea

aceea

aceea,

care are

să facă

ce i se cuvine în lucrarea prope

care

au

dorit-o Românii

în toate timpurile, pe care-au cerut-o Divanurile ad- hoc, pe care au cerut-o
toate Corpurile constituite ale Statului în toate ocaziunile, pe care în cele
din urmă au cerut-o şi Adunările Legiuitoare şi Comisiunea Centrală în mai
multe rânduri; consolidarea aceea, în sfârșit, care a făcut pe Români, în urmă

căderei celui din urmă Domnitor, să puie capăt perturbărilor şi sfăşierilor,
proclamând un Domn dintro familie regească.
«Idea: de a aveă un Principe Ereditar dint”una din familiile

suverane

ale Europei esle o idee de iubire şi de înfrățire între Români, este o idee
de stabilitate, de întărire națională, este o paviză, în contra aspirărilor și

ambițiunilor hrănile de speranțe mesocolite, este garanția cea mai asigurătoare în contra vicisiludinilor ce am cercat până astăzi. Această idee, care
a găsit ecou în toale inimile Românilor, a făcut să tacă toate ambiţiuinile,
a stins toale pasiunile, a înfrățit toate taberele, a unit toate inteligențele şi
dela un capăt la celălalt al României cu o singură voce a realizat colturile
Divanurilor ad-hoc în persoana Comilelui de Flandra.
:

: «Deși Plenipotenţiarii mai multor Puteri vedeau în cererile Divanurilor
ad-hoc 'singura .soluţiune raţionabilă, ce se puteă 'da unei cestiuni arzătoare

AUTORITATEA
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Ducare a mișcat toată Europa, singura garanţie de. a 'se. înființă la gurile
în oa-.
nărei un. Stat durabil; deşi această idee a găsit. apărători ; călduroşi
l KisGeneralu
ca.
și
Cavour
i,
Walewsl
menii cei mai eminenţi, ca Comitele

seleft, bărbat care cunoşteă România, și a cărui memorie este între noi înconjurată de respect şi de recunoștință ; deşi aceşti bărbaţi s'au pronunţat
atunci să ni se acorde un Domnitor din una din familiile domnitoare ale

ulteEuropei, ca singurul mijloc de a înlătură pe. viitor orice împrejurări
dar opoziţiunile aduse de Inalta Poartă
rioare de complicaţiuni și de turburări;
. soluţiune și a se adoptă în Con-.
adevărata
şi de Austria au reușit a înlătură
eră.
venţiunea din 19 August o soluţiune care; nesocotind trebuinţele noastre,

condamnati din cea dintâia, zi, chiar de . acei cari ne supuneau

încercare de Domnitor Pământean.
«Ca

.

a

a

să vedem cât: idea 'de un Principe dintr'o

la 0 nouă

familie

domnitoare

din

ţărei,
Ruropa este salutară, şi de indispensabilă pentru prosperitatea şi liniştea
din
celui
a
Alegere
la
e
petrecut
cele
aminte
nu avem decât să ne aducem

urmă" Domnitor

şi nenorocirile cari amenințau ţara, dacă principiul

Unirei

şi.
nu ar fi venit să puie capăt 'tristelor scene şi sfâșierilor, ambiţiunilor
înîncât
mare,
de
luptelor înverşunate, ce s'au ivit atunci, înti'un grad așă
Alegerea,
_trepusese ura.și discordia în societate, şi al: căror rezultat a fost
a orice
unui. om care eră negaţiunea a; orice convicţiuni, a orice principiu,
AI
E
Ei
i
-.,
..
credințe.
i,
suspiciun
de.
înjosire,
de
ani
şapte
: «Toţi avem întipăriţi în "mintea noastră

erau
, aduse la.0 de-de persecutări, în cari instituţiunile ţărei, compromise

arbitrarului
săvârşită decădere, în cari administraţiunea ajunsese la culmea
toate libertăţile erau
şi a, corupţiunei, în cari toate drepturile, toate legile,
cu un sistem de guvernare
violate, sfăşiate, călcate în picioare şi. înlocuite
ate,de orice simţ, de juscapacit
orice
desbrăcat de orice respect uman, de

de delapi-.
tiție. Toţi avem încă.în faţa noastră acei şapte ani de umiliri,:
dări și de suferinţe; toţi ştim câtă resemnaţiune

şi câtă abnegare a

trebuit,

lucruri, numai
cu „câtă bărbăţie Românii au suferit acea nenorocită stare de
şi numai că.se

temeau

ca nu cumvă.

perturbaţiunea.. ce, putea.să aducă, răs-

.a ținut pe:
turnarea Domnitoruluisă vatăme Unirea. Această consideraţiune
comfusese
politică,
.
religiune
Români pironiţi în suferințele lor, căci această

încât oamenii
promisă de către acel guvern, şi întrun aşă de mare grad,
i şi fălocalităţ
de rea credință putuse exploată. credulitatea publică în unele
dureroase, cari :
cuse a se atribui acestui principiu măreț al. Uirei ranele

proveniau din „rătăcirile unei administraţiuni cupide şi incapabile.
să lase să, piară
«La 11 Fevruarie, aduși la culmea desperărei și nevoind
sânge, „Românii, ino ţară, pentru care străbunii lor au vărsat'eroicul' lor

te; Ro-:
dignaţi de a vede drepturile și libertăţile lor batjocorite şi :nimici

9

i

mânii, popor

DIMITRIEA. STURDZA

şi armată

în unanimilate,

643

sotoși 'de a scăpă

ţara, au dărâmat

o stare de lucruri ucigătoare şi, doodată cu aclamarea principiului de Domnitor
dintr'o familie: regească, au scris pe frontispiciul

rului şi -al prevaricaţiunei -— justiţie şi libertate.
“La 11 Fevruarie,

Corpurile

naţional,

în locul

arbitra-

Statului au proclamat principiul stabilit de.

Divanurile ad-hoc. Inalta Poartă, întemeindu-se pe Protocoalele dela 1859 şi:

dela 1861,a invitaț îndată pe reprezintanţii Puterilor Garante, cerând ca o.
Cameră, să se adune la București și alta la laşi, 'să aleagă pentru fiecare
din vechile Principate câte un Domn. Europa întreagă însă într'6 glcisuire
a judecat cestiunea deschisă în 'ziua de 11 Fevruarie, o cestiune de drept
înternaţional, că trebue cercelută acolo unde a fost tracială întâiu, și ast-

fel Conferinţele sau convocat la Paris,

«Camera, Senatul şi Guvernul au numit şase delegaţi, cari să stăruească
pe lângă Inalta Poartă, pe lângă Puterile. Garante şi pe lângă Conferinţă,

pentru realizarea, votului dela 11 Fevruarie.
«Aci oarecari aspirări şi temeri,

izolate în adevăr, dar îngrijitoare, se ma-

nifestară. Ştirile dobândite despre dispozițiunile Conferinţei, interpretate cu

rea credință, întrun

sens defavorabil,

de oameni

rău

intenţionaţi;

imposi-

bilitatea în care s'a, crezut Comitele de Flandra de â primi Tronul Româ-!
niei ce'i .se oferiă, au început a frământă spiritele acelora, pe cari
Dumne- :
zeu i-a condamnat a nu crede nici în iubire de ţară, nici în lealitate,
a nu:
„mai crede nici în: virtute, nici:în devotament, nici măcar în' zile
solemne şi
critice... O luptă de opoziţiune serioasă, se pregătiă repede în Cameră,
luptă
care ar fi compromis

viitorul

țărei, de nu

sar

fi izbutit la timp,

cu atât:

mai lesne, cu cât în afară se ziceă, pe de o parte că, reprezintanţii
naţiunci
nu mai crau. în unire cu guvernul în privinţa principiului dela 11 Fevruarie,
iar pe de altă parte se negă acelei Camere dreptul de a vorbi în numele:
naţiunei. In fața unei asemenea situațiuni, guvernul a crezut de datoria
sa

să facă apel la naţiune, şi această datoriea împlinit-o.
«In întervalul convocărei colegiilor" electorale pentru alegerile
Camerei,
Tronul României a.rămas vacanl prin Declaraţiunea
făcută de Maiestatea

Sa Regele: Belgiei, că, fratele său na poale primi Coroana României.
'Tot
într'acest interval, intriga nu încetă manoperele sale, ca, vărsă
chiar bani, şi
bani mulți, și se. gătiă a face să izbucnească în țară o
acţiune fatală, o acţiune
de moarte politică, şi naţională pentru noi, a 'cărei încercare
fu durerosul eveniment din 'Iași. Laudă şi onoare însă patriotismului Bărbaţilor
Români! :
La orice om de valoare sau adresat Agenţii: acestei intrigi, la
orice cetă-.

fean matur

indignaţiune.

și cu

conștiință s'au adresat

Armata

rile şi instituţiunile

noastră

patriei.

a, probat

instigatorii ci,
încă

odată,

că

au fost
ştie

respinși cu

să apere

dreptu- :
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«In aceste condițiuni situaţiunca deveniă și mai grea. Aceste manopere
culpabile şi sediţioase, deși nu aveau nici un ecou, nici o putere în ţară,

îngrijiră însă în străinătate chiar și pe cei mai binevoitori ai cauzei-noastre.
Cabinetele şi presa, în străinătate începurăa se preocupăde dânseleşi ini-'
micii căutară a le exploată, dând un sens, defavorabil: aspirărilorși. voinţei

Românilor, şi mai cu deosebire unanimităţii ce există în aceste aspirări
i
|
a
şi voințe. |
“ «In urma disolvărei Adunărei, Conferinţele întrerupte după încheierea fă-

cută în ziua de 4 Aprilie—pând se-va vedeă ce va [ace nout Cameră, ale
cărei arălări despre dorințele populațiunilor să facă obiectul unei alențiuni binevoitoare din partea Puterilor, totdeauna animale 'de dorința de
a ajunge lao stare de lucruri, care să consolideze liniştea, bună starea şi
prosperitatea. Principatelor, — fură convocate, prin stăruința Baronului 'de
|
Budberg, îndată ce ştirile întâmplărei dela Iaşi au ajuns la Paris.
dalorie
o
complicate,
mai
ce
în
ce
din
asifel
devenind
ile
<Imprejurăr
"
nouă năşteă din ele pentru Guvern, datoria, de a curmă cu un fapt împlinit toate consecințele vătămătoare' ce ele ar fi putut aveă și de « le
stârpi prin o inițiativă energică şi serioasă, care'să aibă o împor-

tanţă în balanţa deciziunilor Europei şi să ridice orice bănueală despre
ezitaţiunile ce ar fi pulul fi despre dorințaşi stăruința Românilor în
|

!

|

Unire.

clndată 'c& avi ştiinţă despre aceste. intrigi, Guvernul, urmând „nestră-.

mutatpe calea ce şi-a tras la 11 Fevruarie şi credincios angajamentelor

sale către naţiune, a luat toate măsurile, ca să nu lase să se compromită
său la
existența noastră politică.şi naţională. După, indicațiunile Agentului

Paris şi ale Delegaţilor “numiţi de Puterile
supus

Volului.

Universal

candidatura

Coustiluite

ale

Statului, —a

Principelui de. Hohenzollern;

sub'

credinței
numele de Carol 1; şi malțemită patriotismulati, înțelepciumnei şi

naţiunei— 685.969 voturi au răspuns la acest apel şi sau pronunţat pentru,
pe când numai 224 au respins soluțiunea

vicață pentru noi.

o

salvatoare, această, soluţiune de

n

i

de
câstăzi, în urma determinaţiunei Principelui Carol de Hohenzollern

a primi Coroana

ce-l oferim, şi în urma

dânile Domniei

Voastre, şi este în

mâni

a'' Confe-

declarărei din. urmă

rinței, declaraţiuiii cari vi se vor depune la biurou, soarta
bărbale,

ţărei este în

Guvernul

, veți perseveră, şi că veţi încoronă
muci mică înidoealăcă

nu

opera

are

cea

începulă

de 1ioi. Răspundeţi la marea misiune ce aveţi, strigând într'un sângur glas

2 Să twăeascii Carol1], Alesul Poporului Român întreg!— Fiţi tari în cre-!
a
|
dința, că glasul Vostru va fi auzit,

80,

ema

«Domnilor

anu
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ac

pci

950.

Deputaţi,

| «Ohiar în urma Plebiscilului, care a dovedit înte'un mod
persistenţa,. naţiunei

”

în a voi

un Principe

dintr'o familie.

dintr'această voinţă un fapt împlinit în persoana

atât de solema

regească

și: a fâcut

Prineipelui “de

zollern sub numele de Carol I, tot nu se curmară

Iohen-

încercările; tot pare că

în afară nu sunt încă ridicate pe deplin toate greutăţile. Inalta Poartă crezând. a vedeă în suirea pe tron a lui Carol I o lovire a Articolului XIII al

Convenţiei dela Paris, Puterile Garante, spre a se asigură prin

toate: mo-.

durile de voinţa naţiunei şi a dobândi astfel negreşit unanimitatea dorită de :
Conferinţă, au hotărit ca națiunea să fie consultată încă odată prin Domniile
Voastre, aleșii ei de. astăzi. Totodată, Inalta, Poartă şi Puterile Garante sau
pronunțat în două rânduri, că vor ţineă seamă de voinţa, popoarelor! Şi vor
acordă Românilor tot ce va voi această Adunare, pe cât ea va sta în limi-

tele legăturilor - internaţionale
Garante.
«Avem

ce

există

între

Inalta, Poartă

încredere că Carol. I va veni între Români Şi “va

şi: Puterile
domni . asupra

țarei, ai cărei locuitori L-au ales, și că acest fapt; spre-a fi îndeplinit nu.
cere decât sancţiunea votului Domnilor Voastre.
„«Cu această alegere, în care pentru noi nu poate

fi un: minut

îndoeală că

Adunarea, va, persistă, ca să arate că ea este adevărata și sincera expresiune,
a, națiunei ; cu acest fapt noi credem că nu se ating întru nimic
Puterilor Europei, că toate ezitaţiunile Cabinetelor vor dispărea,

drepturile
şi. că. atât

Inalta Poartă, cât şi Puterile Garante vor vedeă în stăruința noastră nestră- .
mutată dorinţa de a intră pe calea adevărată şi serioasă a progresului și
civilizaţiunei, care nicăieri nu s'a dobândit, decât după ce sa asigurat vii-

torul naţiunei.
.
.
. «Domnilor Reprezintanţi ! Putem zice cu 1 mândrie lumei întregi, că în
ceeace atinge acele două mari principiii de stabilitate, de putere, de vieaţă
pentru “România,

Unirea

şi guvern

făcut datoria, şi naţiune și guvern

întraceastă

și-au

şi Domnitor

dintro

dorinţă, care a devenit o religiune

Familie
politică

Suverană,

au

şi naţiune.

fost nestrămutaţi
şi naţională

pentru

Români...
| «Națiunea astăzi v'a delegat puterile sale, şi v'a făcut reprezintaţiunea- ei
legală: ea. așteaptă. dar, ca şi guvernul, cu "nerăbdare, dar cu cea mai neclintită credinţă, să daţi aspirărilor, „voinţelor și Actelor ei, "consecraţiunea
Domniilor “Voastre, ca să. puneţi astfel, un. capăt bănuelilor, neliniștei, ca să

curmaţi - îndată toate durerile ce ne bântue de ani lungigi, toate
cari necontenit am fost

ameninţaţi.

pericolele de
|

«Reprezintanţi ai Popor ului Român! Desbaler ile Adumărei sunt deschise,

că sa deschis

națiunei şi a bă Dumnezeul,
“amdânia.

Si

-

Europei, a

înaintea

afir măi

linişte. Să

mai deplină

Deliberaţi în cea

„

-
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o vieaţă nouă „pentru Ro: .::

«Dat în București. În 28 Aprilie, Anul 1806.

«Generalul Nicolae Golescu. -

E

|
«Colonelul Nicolae Haralambie.
'
:
.
Catargiu
«Lascar
de Externe.
3
Ministru,
Ministei,
de
ui
Consiliul
tele
«Ion Ghica,: Preşedin
;

“«Dimihie

Ghica,

Ministrul

«Pelru Mavrogheni,

de

”

Interne.

Ministrul Finanţelor.

«Constantin A. Roselli, Ministrul Instrucţiunei publica şi al Cultelor.
«Ioan Cantacuzino, Ministrul Justiţiei.
«Dimitrie Lecca, Ministrul de Răsboiu.
«Dimitri ie A. Sturdza, Ministrul Luerărilor publice »

%

In 29 Aprilie (11 Maiu), Principele Carol- Anton
trimite

ler

Regelui

Prusiei

următoarea

de Hohonzol-

scrisoare:

«Biletul Maiestăţii. Voastre din 6 Maiu l-am primit în momentul pornirei
„mele
unei

la Dusseldorf şi mi-am
reînnoite

impus datoria de a supune observaţiunile Sale.

deaproape şi 'conștiinţioase

cercetări,

cuprinde numai
«Telegrama -biuroului Wolff din Bucureşti din'5 Maiu
hotărire
Această,
hotărîrea, cunoscută a Conferinţei din Paris din.1 Maiu.
Troctaea
Respectul şi mănţiner
— fel
amintiă, precum nici nu se. puteă alt
telor; ea aveă dar numai un caracter formal.
«Cevă

nou

mut

minat

de

sa

pebecul

între

convorbirea

memorabilă,

ce am

avut

l actual,
onoarea a aveă cu Maiestalea Voastră în 5 Maiu, şi momentu
mult, că
“de
cunoscut
faptul,
dacă de alifel nu sar consideră ca cevă nou
de mai
ea:
deciziun
că
siluațiunea de acolo a rămas continuu arzăloare și
executat.
de
în urmă de a face un fait accompli a devenit încă mai urgent
Fiecare

" «Panlru a nu

întârziere

ar fi putut

aduce vreo velaţiune

conmpromile

între

întreaga. situațiune.

întoarcerea mea

dela . Berlin

desăvârşit
şi faptul îndeplinit, s'a întârziat pornirea până astăzi, şi ea s'a
ită
nemărgin
presimţi
îulrun mod atât de acoperit, încât nici nu sa putut

importanţă a acestei acţiuni pentru inima părintească.
nicăieri, și toată
" «Numele Prea Inalt al Maiestăţii Voastre nu a fost numit

ca păriurăspunderea o poartă în prima linie fiul meu, în ă doua linie eu

ele său, şi în a treia linie nimeni mai departe !
Maiestăţii
«leau asupra mea toate câte se vor întâmplă, nu însă disăraţia
Analele A. BR. — Tom. XXX1V.—Memoriile

Secţ. Istorice.
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“Voastre, care în. împrejurările actuale m'ar atinge în. modul cel rai nesuferit
și mai dureros. .
SE
ae
a
«Inchideţi Maiestatea, Voastră, cu bunătate, ochii Voştri.»

In aceeaș zi, Principele Carol-Anton de Hohenzollern a adresat
Comitelui de Bismarch următoarea scrisoare secretă:
«Trimit cu aceasta o copie de pe o telegramă din Bucureşti, care nu poate
fi decât liniştitoare (telegrama lui Ion Ghica din 6 Maiu).

" «Alea iacta est,
a
«Pornirea astăzi cu Pasaporturi Elveţiene. «Poziţiunea;: -neguţători.

«'Ţel: Odesa, unde locuese multe familii elveţiene.
«Dumnezeu să-l binecuvinteze, să-l ocrotească și să-l

făcut-o în 7 Maiu, pentru Excelenţa
«Nu

aştept nici un răspuns
.

Voastră,
*

apere,

3

la, această scrisoare

.

|
precum

a

Aa

cu totul personală».
.

„Şedinţa din 1/13 Maiu 1866 a Adunări României mimită «Consti
tuantii».
Preşedința “Vicepreşedintelui Manolache Costache Epure
anu.
Şedinţa publică se 'deschide

„- Prezinţi
115 depulaţi,
Nu

răspund

la 4 oare după

..-

la Apelul

nominal

Ia

*Cananău Sebastian
Gridov Neculae

Murguleţ Costache:
Roznovanu George

-

o

--

21 deputaţi, şi anume:

(16) Moldoveni
'Alcaz Eugeniu

miazăzi,

(5)

să *Balş Alecu

Catargiu Calimah
Mavrocordat Nicu:
“Pilat V. Nicolae :
Rufu 'Mantu

Bălăceanu Ioari
Boerescu Vasile
Știrbey B. George

Munteni
Brătianu Ion
:

Costaforu

.

George

Sturdza Grigore Al, ! *Sturdza Dimitrie C.
*Sturdza: Ioan
Varlam Constantin
Vârnav

George

Ventura,

Iancu

Sumarul

Şedinţei. precedente se aprobă.
- ..:: Vicepreşedintele . Manolache Costache Epureanu: Domnilor! Vă
rezultatul. Apelului nominal,

casă! fie bine cunoscut 'atâţ numărul

comunie
complet

al Adunărei întrunite, precum şi “numărul Depulaţilor. fiecărei
Adunări
separate.
E
i
A
„» Aşă dară veţi şti cum

că. Depulaţii

aleşi

ai: României

de

dincolo

de

Milcov sunt 75, din cari scăzându-se :10 îndoile: alegeri:şi 3 alegeri.
a căror

verificare s'a amânat, din cari doi sunt prefecți, rămâne
dară numărul real
al depulaților. 62. AMajoritatea absolută
-ce se:cere: ca Adunarea Moldovei

83
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ev,
: Milco
din judeţele de pest
să fie completă este 82 deputați. Deputaţii
(1).
tă
comple
e
prezenţi astăzi, sunt 89;. prin urmare Adunarea, Moldoyei
115. Aşă dară
“la
:
suie
se
te.
întruni
i
Adunăr
r
“ "Fotalul Deputaţilor ambelo
Moldova
din.
ă âmbele
atât întrunit

e completă,

Adunarea

mai

ÎN

i

şi Valahia, precum şi separate.
Acum, Domnilor,

surori, .

Adunitri

„să-mi
înainte 'de' a procede la ordinea zilei, vă rog

adânca: mea, recunoştinţă
daţi. voie cu această ocaziune, ca să vă adresez
solemnă, care aminteşte
de
atât
„pentru onoarea ce mi-aţi făcut, ca într'o zi
în care

acea zi nefastă
atât de apropiat acea zi neferice„a. lui. 2 Maiu 1864,
în: această. zi de astăzi mă giisesc
libertatea, acestei, tribune s'a sfâşiat, că
Preşedintele Adunirei., (Aplauze numeroase în Ndunare),

aveţi a da astăzi, va aveă
Mă felicitez, îndoit; "Domnilor, fiindcă, votul ce.
Ii

|.
cea mai mare importanţă în privirea viitorului României! zeul părinţilor
Dumne
în
oricât de mare e credinţa noastră
Domnilor,

mare

noştri, oricât de

ce *avem

e Gredinţa; noastră în devotamentul

pentru

r d-voastre, ca mai
binele public, cred că mă fac interpretul simţimintelo
Domnilor, să -mărturisim
înainte de a păși la votul acesta:solemn, cu toţii,
a noastră vie

recunoştinţă. atât Inaltei

Porţi. (Ura!

Ura!

Să, trăească. Inalta,

Ura! Ura! Trăească, PuPoartă! Ura!) precum şi Puterilor Garânte (Ura!
a

terile! 'Trăească Puterile Garante!

Di

Ural.

public aşă de numeros,
Totodată, Domnilor, fiindcă ne găsim în faţa unui
azi, să fac
faţa gravelor. împrejurări cari.ne înconjoară

mă cred dator ca, în
amentului
apel la dânsul, ca .să se conforme în totul Regul

abţie de orice mânifestare aprobătoare

Adunărai,

să se

sau. dezaprobătoare,.. să dăm astfel

iei, putem, în deplină lipildă cu. toţii, că ca, nişte deputaţi. liberi ai Român
pentru fericirea şi mărirea Naţiunei
bertate de conştiinţă, emite. votul nostru.
au
Române, (Prea bine ! Prea bine).
R

R
.. i
Se comunică Adunărei: ..
Bosie, alegător, “prin care
N.1.0 depeşă telegrafici din partea” d-lui
deputat a d-lui
Adunărei un protest contra alegerei de

arată că-a înaintat

i
1
M. Kogălniceanu. .
cu. verificarea
înşărcinate.
ei.
siun
Comi
nică
„Adunarea, decide a 'se comu
A.
i
i.
acestei alegeri.
că a 'demiarată
care
prin
ini,
9. Depeşa telegrafică a d-luiD. Cozad
oplat pentru mandatul său de
sionat din funcțiunea; sa de prefect şi a
x

pula

„. Asemenea, sc comunică
a

i

Adunărei și următoarele
ro

:

depeşe:.

r
deputaţi (lancu Rosetti dela. Botoşani, "Teodo
(1) In cursul ședinței au mai. venit 2
SI
..
au luat parte 41 Deputaţi Moldoveni.
Roşetti „dela Dorohoiu), aşă: că la vot
POD

«
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N
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Bârlad.
«În faţa grelelor împrejurări politice, cari ameninţă

neatârnarea

noastră,

în faţa deciziunei Conferinţelor dela Paris, care arată îndoință despre voinţa
noastră de a fi, noi cetăţenii urbei şi ai judeţului Tutova, am salutat cu
respect şi admirare entuziasmul spontaneu, manifestat de d-nii Deputaţi la

cetirea mesagiului, unde se menţionează despre alesul nostru Carol. Exortăm
dară încă odată pe reprezentanţii noștri în numele Prea Sfintei Treimi și a

prea iubitei noastre .Patrii, ca unirea României cu Alteța Sa Regali Carol I,
Principe ereditar, să fie dogma credinţei lor spre a binemerită dela Patrie

şi dela concetăţenii lor. In această speranţă salutăm pe

guvernul

provizoriu, cari lucrează

aleşii naţiunei,

pe

cu sinceritate şi devotament pentru acest

mare și patriotic rezultat. Trăească, în etern România una
sub sceptrul ereditar al lui Carol [.

şi nedespărţită,

«Ioan Paladi, G. Lambrino, Ganea, Aposloliu, Coroiu,V. Mitrea,
1. Sturdza, N. Creţeanu, Racoviţă, Carp, Lăpădatu și încă 100
subsemnături.

1866 Aprilie

30.»

Si

Adunarea mulțumind colegiului electoral dela, judeţul Tutova,
depeșa citată, să se înscrie în procesul verbal al şedinţei.

decide

ca

Dorohoiu.

«Imprejurări neatârnate de voinţa
Cameră ; vă rog însă, ca mai presus
se constată în faţa onor. mei colegi,
Unire cu Principele proclamat Carol

mea mă opresc a veni acuni îndată la
de orice scuze, să faceţi a se şti şi a
că credinţa mea politică este pentru
L. Asta e mai mult decât o adeziune,

este vocea, sufletului şi a conştiinţei mele, despre care Dumne
zeu și toţi
compatrioţii mei sunt în drept a-mi cere socoteală ; căci
numai în realizarea acestui mare principiu văd adevărata mântuireşi consolidarea
țărei mele.

|

|

«Deputat Pilat».

Adunarea primeşte cu aclamaţiune această declarațiune.:
După cererea: Adunărei se cetese din nou și următoarele

fice cumumcate în ședința dela 30 Aprilie:

|
depeși

telegra-

Iași.
«Concetăţenii mei în genere şi colegii mei din

Adunare

în special,

câţi

au avut prilejul a mă cunoaşte, vor afirmă că numai o
necesitate: imperioasă mă poate opri a fi la postul meu ori când se atinge de
a luptă pentru
interesele țărei.Vă rog dară, dacă aleger
mea ea
: este validă, şi dacă prin

urmare votul meu poate aveă vreo greutate

în deliberaţiunile

onor. Adu-
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așă şi acum,
nări, să declaraţi în numale meu, că precum dela, început,
a.şi Va-,
votez pentru Unirea completă şi definitivă a Pincipatelor Moldov
Sa
Alteța,
pentru
și
a
Români
de.
ea
“ Jahia, întrun singur stat, sub denumir
Româal
r
eredita
or
Domnit
ca
Regală Principele Carol de Hohenzollern,
a primi şi transnilor sub denumirea de Carol I.. Binevoiţi, d-le Preşedinte,

consideraţiuni.
mite onor. Adunări ce prezidaţi asigurarea, p:ea înaltei mele

«Deputatul jud. Vasluiu, I. Sturdza».

«Necesităţi

e

-

lași.

oprindu-mă

imperioase

vă

a fi faţă la deschiderea Adunărci,

* numele meu
rog, dacă alegerea mea este validă, să binevoiţi a declară în
dat prin'
votul
c
Onor. Adunări, că prin votul de acum reînnoesc și întăres
noastre sub domnia,
plebiscitul din 2 Aprilie, pentru Unirea, definitivă a ţărilor,
_«Binovoiţi, Domnule

ie

|

|

ereditari a Principelui Carol liu.

Preşedinte, a primi

Adunări ce

şi transmite. Onor.

a

prezidaţi asigurarea prea, înaltei mele consideraţiuni.
«Deputatul jud. Cahul, Em.

A

e

Iași.

|

Yfilipescu».

e

0. Shurdza.
''elegramă cu conţinut identic dela deputatul oraşului Roman, D.
i
Iași.

din cauză de
"«Neputând porni acuma spre a luă parte la lucrările Camerei,

un concediu cel mult
boală, vă rog să înaintați Camerei cererea mea pentru
l. Daţi-mi voie a
medica
ul
de trei săptămâni. Prin poștă am expediat. atestat
cu ţara înaclamă
a
vă 'exprimă părerea de rău a nu fi în Cameră spre
re a iumântui
singura
treagă pe Carol l-iu ca Domn creditar al României,

E
Ra
*
,
- saDeputatul jud, Putna,A. Balş»

bitei noastre patrii.

N

Botoșani.

t la deschiderea
«Oprit de împrejurări grave, în neputinţă de a fi prezen
rog, Domnule PreAdunărei; mă găsesc în foarte maro părere de rău. Vă
şedinte, să binevoiţi a anunţă

pentru Unire
București. -

şi Domnia

Onor.: Camere

încredințarea

adeziunei

mele

ereditară a Prințului Carol I-iu. Mâine plec la
a
.
|
«Depulal, Sev, Cananăar.» (Aplauze).
|

nuor, Rămâne bine
:: Domnil
Costache Epurea
„ Vicepreşediulele Manola: che
azi din diferite îmconstatat că domnii Deputaţi de peste Milcov; cari pâni
ă a d-lor ade:
declar
6),
de
prejurări n'au putut veni la Adunare [în număr
ziune la voţul ce veţi da în privința Domnitorului,
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Domnilor,

sunt

956

dator a constată în public, “în

că în şedinţa secretă ce sa ţinut, s'a făcut o întrebare

plină şedinţă,

domnilor Deputaţi

din parlea României de dincolo de Milcov, precum şi d-lor Deputaţi din
partea de dincoace de Milcov, dacă voesc a se despărţi spre a volă Unirea,
şi că în urma, acestei într ebări toți aa declarat că voesc să voleze împreună
alât cestiunea Unirei câ! şi a Principelui străin. (Aplauze prelungite).
Această declaraţiune a domnilor Deputaţi odată constatată, nu ne rămâne decât să pășim la ordinea, zilei, la care nu avem alt nimic, decât comunicarea. făcută de Guvern, prin care s'a depus pe biuroul. Adunărei — dmbele
declaraţiuni ale Conferinţei dela Paris, ale Pulerilor Garaute şi la care
hotărâre Camera este chemată azi a da respechiosul său răspuns.
Comisiunea ce aţi binevoit a, numi, spre a cercetă toate actele și a face
un proiect de răspuns, a depus pe birou lucrarea și această lucrare. este
subscrisă de 101 domni Deputaţi şi asupra, căreia urmează să vă rostiţi.

Se celeşte Proiectul de Răspuns al Adunărei. Pr incipatelor- Unile la Mesagiul Locolenenţei Domnești din 28 Aprilie:
:
.
«In considerațiunea deferenței ce datorează Inaltei Por ți şi Pulerilor Garante, Adunarea, înterprelă fidelă a voinţei naţionale necurmate şi afirmate

cu atâta tărie de Divanurile ad-hoc, de toate Adunările ullerioave și, acum

în urmă, de Corpuiile Legiviloare la 11 Fevruarie, precum şi de Plobiscitul
div 2—8 Aprilie ;
«Declară penilru ultima oară, înaintea lui Dumnezeu şi îiaintea oamenilor,

că voința

nestrămulală 'a Principatelor-Unite este de a rămâne purur ea

ceeace sanul, o. Românie ana și nedespărțită sub domnia ereditară a unui
Principe străin, luat dinlruna din familiile suverane ale Occidentului şi că Principele. ereditar al României una şi nedespărțilă este Principele
Carol-Ludovic de Hohenzollern-Sigmaringen, pe care şi Adunar ca la rândul său îl proclamă sub numele de Carol Liu».

Subsemnaţi:

.

|

„80

Adrian Gh.
Brăescu: Al. .
Cantacuzin A.
Ciolae. G.:.::
Ciurea L. !
Cnezovici G.

|

|

Deputaţi din Moldova.

Forăscu V. :

Ă

a

: .:.

„Golescu St.
l,
Gridov N.
.. -. IosefescuG. :
“Lapati A. - „» ” Lecca.Casian.--.

Costache Epureanu M.
Filipesou- Em.

i

Mârzescu G, -

- „ Mavrogheni

Sc,

„Morţun Em.

-.

.- Pascal Aristide .
Plagino Al.
„ Pogor V.
”
Rășcanu G.
Rosetti SD;

»

„+ :Rosetti I,a

Roseti

Ste

v

.

Nă

Ă

Romalo V..:
Sihleanu Al;
Strat L
Sutzu N. C.
Tufelcică Panait
Vucinic |,
”

-
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70 Depulați: din Muntenia.
Arghiropol Gr.
Arion

" Cezianu 8.

“Tahovari Em.

„_ Ciocârlan

Lahovari Gr.

Anton

" Blarenberg C.
Blarenberg N.
Brăiloiu C.. ”

„Caramanlău C.
Cernătescu I. P.

Mărgăritescu Al.

Grădișteanu C.

“

Ghica |.
Ghica Vladimir
Golescu Al.
Grigorescu T. C.

Hiotu V.

-

Iatropol V.

lonaşcu |. Tonescu Radu

Sim:

Mihăilescu

Ghica Gr. C.

Budurescu' $.

Cantar N.

Mareovici Al.

|

Fussea, C.

Brătianu D.

Cantacuzin Gr,

„. Magheru G.

"Măldărescu N.

Niculescu I.
- Olănescu Pană

Opran P.
Paciurea

.

Leonida

PâcleanuN.

Petrescu S. A.
Pleşoianu N.
Polizu V. D.

Dr.

.

Poroianul..

Racotă Hariton

Lahovari N.
Lapati C.
Laurian Tr. Ă.

Enescu G.
Fălcoianu S. |.
Tălcoianu St. .
Filipescu Gr.

.D.
Gr.

Buescu Pană
Cantacuzin Adoli
Cantacuzin C.
Cantacuzin Gr. Gh.

_

Costacopol N.

Bălteanu AL
Berindei
Berindei

C,

Polizu

|.

: Racoviţă C.
„. Racoviţă, D. -..

-

Racoviţă N.
Romanescu

C.

Scărlătescu. G.

7

Serurie P. Gr.
Sutzu Gr.
Tătăranu

N.

'Theohari. Ahil”
Turnavitu Sc..

„Văleanu

G.

Văleanu C.

Zissu T. A.
i

i:
i

a

area).
(Aplauze prelungite şi repeţite în toata Adun

ilor! Aclamaţiunile D-voastre sunt:
D-l M. Kostache, Vicepreşedinte: Domn
cari au subscris această ' propunere;
negreșit o încurajare pentru toţi aceia
sunt chemat a lăsă. tuturor opiniu-:
însă eu ca preşedinte, înainte de toate,
re această propunere, în conformitate.
pilor cea mai mare libertate. Prin urma
E
a D-voastre.
cu Regulamentul, o pun în discuţiune
ui,
conform Regulamentul
Vă fac cunoscut că-această propunere,
Domnilor,
lament, când. se cere
Regu
după art. 81 din
o declarată de urgentă. Aşă dar,
voeşte.
şedinţa. Consult dar Adunarea, dacă
urgenţa, urmează a se suspendă
o
sfert de oră...
a se mai suspendă şedinţa pe un
aaa
N
“ Voci 'foarle mumeroase : Nu, Nu.
şte de Adunare cu unanimitate. :
Se pune la vot urgenţa şi se prime
cuvântul. . +

D-l Tell are
- D-l Manolache -Koslache Vicepreședinte:
: cu redacţiunea acestei propuneri;
_D-l Zell: Domnilor! Nu sunt: mulțumit
suntem,
împrejurările, să fie astfel cum
aş li vrut să fie astfel, cum 0 cer
nţăm
ronu
aci? De două lucrări: să ne.p
chemaţi a ne rosti. De ce este vorba
indigen, şi aceasta în urma comunicărei:
asupra Unirei şi asupra unui Principe
Conferinţelor: dela, Paris. In cestiunea,
ce ni sa;făcut despre declaraţiunea'
şi noi.
se pronunţe
Unirei nu mai. este trebuinţă să

cinevă, pentrucă şi. ţara

pentru
Este vorba acum să ne pronunţăm
toţi suntem'şi vom fi pentru Unire.
i, nu;
m:aic
! Nimeni din noi, câţi sunte
Principe străin sau indigen. Domnilor
„fiindcă ţara s'a pronunţat

înți”aceasta,
suntemîn putere să ne pronunțăm

SS

.
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odată: țara a, ales pe Carol [. Şi a veni noi să afirmium sau să infirmăm votul
țărei nu este de competinţa, noastră. Aşă dară nu avem să ne pronunț
im
dacă avem să alegem Prinţ străin sau indigen.
|
e
" Cu toate acestea, Conferinţele ne impun a-ne pronunţă pentru Principe
pământean, fără a luă în consideraţiune Plebiscitul. Este dară
cestiunea
acum, să vedem dacă putem să hotărîm noi asupra acestei
cestiuni, dacă.
putem noi infirmă Plebiscitul, şi eu zic că nu putem.
Dară să presupunem, Domnilor, că ar fi cinevă dintre

noi, care ar voi să

se conforme cu totul Declaraţiunei Conferinţelor dela Paris;
să vedom ar fi

aceasta cu putinţă sau nu?!

Suntem

|

puși întrun impas, pe care

țin

să-l

constat.

-

Dacă

am

infirmă

Garante,

şi anu

Plebiscitul, am fi necredinoioși votului acelora cari
no-au trimis aici. De altă:
parte fiind credincioși acelora cari ne-au trimis, ne
punem în poziţiune de

a nu ne supune .Conferinţelor, a nu ne supune
ne supune

este a, ne declară...

nu

găsesc

Puterilor

terminul...a

ne

declară

că

nu

luăm în considerare Hotărirea, Inaltelor: Puteri Garante.
Poziţiune dificilă !
Acum, Domnilor, pentrucă suntem învățați să “mergem
drept, vă 'voiu
spune opiniunca. mea, despre alternativa în care
ne aflăm,
i
De ne-am supune Conferinţelor, ne-ar dezavuă, națiunea
întreagă; de nu
ne supunem

Conferinţelor, am puteă să fim ameninţaţi, să [im
atacaţi.. Iată
două pericole, două amenințări, una din afară
şi alta din „lăuntru ș fiindcă
după spiritul tuturor, este un pericol de a nu
ne conformă cu voința națiunei. Aşă dară, Domnilor, dela noi se cere o
hotărîre matură, trebue să
punem în cumpănă deciziunile noastre, ca să nu
ajungem la. pericol, şi
D-voastră, știți, Domnilor, că înţelepciunea națiunilor
a zis că din două pe-

ricole, cel mai mic e mii -preferabil. E vorba
pericol e mai

mic. De.nu ne vom supune

dară să

Puterilor

vedem acum

care

Garante, vom

avcă pericolul de a fi ameninţaţi. Dară cu Europa nu avem
ce face;.să facă ca ce
va voi cu noi. A nu ne supune însă voinței naţionale,
avem Răsboiu Civil
şi răsboaele civile sunt cele mai teribile.
E
Acum,

Domnilor,

după

ce vam

expus toate. aceste:

trebuință să, vă mai spun votul meu... Mă

prelungite).
Dară, Domnilor, am avut onoare
redacţiunea propunerei.
.

După părerea mea,. dacă nu mă

redactată în forma aceasta,

care am

pronunț

consideraţiuni,

cu

,
a

vă
Se

înșel,

spune

această

că

nu

națiunea!
sunt

propunere

n'am

(Aplauze

mulțumit

trebue

avut onoare să vă spun. :Dacă

cu

să: fo
credeţi,

Domnilor, că se poate redactă în felul acesta,
ca să poată servi de un răspuns conform atât comunicaţiunei Guvernului,
cât şi comunicaţiunei Conferințelor dela Paris, faceţi-o. Dacă credeți
însă că putem trece peste forma

.

aceasta,

căci

nu 'e redactată astfel cum

deşi

IN

EXECUTAT

INDEPLINIT

FAPTULUI

AUTORITATEA

959.

S9

1866.

-

am avut onoare să vă spun,

însă: e 'în opiniunea tuturor D-voastre, atunci puteţi să o lăsaţi aşă; să
se ştie însă bine, că aceasta este : intenţiunea noastră, acesta e cugetul

nostru, adică să răspundem

la două cestiuni .cari le pune Guvernul : cestiunea

Unirei asupra căreia nu ne despărțim nici de cum şi cestiunea ' Domnului:
străin, pe care l-a ales

națiunea

şi pe

care

că în

noi

nu o putem

să 0.

a

a

infirmăm. (Aplauze).
- D-l

alegere

Vicepreşedinte Manolache-Kostache : Voiu să vă comunic,

Domnilor,

aderatla

propunere.

momentul .de faţă au sositși au luat parte la lucrare încă doi depu-

taţi din Moldova,

fraţii

Roseteştii,

cari

amândoi

au

din Moldova a veni doa
(Aplauze). Atâta grăbiro- care o pun d-nii deputaţi”

ce vi Sau
luă parte'la “şedinţa de astăzi, precum şi depeşile telegrafice
exprimă
persoană,
în
cetit, prin cari unii din d-lor, cari nu au putut veni
prevreunei
adeziunea d-lor, este o dovadă vie, că d-lor nu au fost supuși
'siuni. a capitalei, despre -care diplomaţia, manifestase oarecare Îngrijire.
în
D-l N. Ionescu: Domnule Preşedinte, am luat cuvântul ca să. exprim
diferită
opiniune
o'
noştri,
colegii
din
numele a câţivă, foarte mic număr

întrun sigur punct din cele atinse în propunerea în deliberare.

Unirea
Am onoare şi cu, ca onor. reprezentant dela Gorj, a spune că
de.
lege.
o
este
este fapt îndeplinitşi irevocabil; voiu zice mai mult, Unirea
Stat, esto trecută în deprinderile noastre politice, e trecută în legislaţiunea,
acum,
noastră ; mai mult decât atâta, Unirea realizată, aşă cum a fost până
i ale.
trunchiur
două!
acestor
a
este o dorință seculară a naţiunei noastre,

aceleiaş: naţionalităţi. Noi suntem

uniţi şi voim

a fi uniţi

cu

orice

preţ,:

noştri dela
pentrucă voim a păstră scump şi neatins patrimoniul părinţilor
pământeni,
Radu Negru şi Bogdan Dragoş, până la cei din urmă principi
pentrucă în acest
cari au păstrat independinţa patriei: Suntem în unire,
când suntem
secol de desvoltare a naționalităților, cum am puteă fi dezuniţi,

aproape:a aveă răshoiu pentru

această

idee a unirei

naționalităților? Noi

inimă la inimă,
cești mai miei cu atât mai vârtos trebue si ne strângem
noi să nu fim
suflet la suflet, pentru ca în ziua când toţi caută unirea,

,
e
a
a.
despărțiți.
la
sufletul
tot
din
mea
adeziunea
dau
e,
De aceea, Domnule Președint
române,
partea întâia a propunerei, Unirea fiind o dorinţă seculară a naţiunei
o dorinţă realizată prin sânge - de Domnii

noştri cei

glorioşi, realizată prin

voturile Adunărei din -1859,-Unirea este şi va rămâneă în ființa noastră, în
a
sufletul .sufletului - nostru.
altă cestiune
o
e
Dară, Domnule Preşedinte,

mai

gravă

i
şi chiar

decât

noastră în familiile
această întrupare a, naţionilității noastre, “este intrarea
'trăcască nepopoarelor europeane, pentrucă după cum nu e bine omul -să
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sociabil, astfel “naţiunile treb
.să: ue
trăcască în societate ''cu' celelalte naţiuni.
:
De aceea dela 1857 încoace, -pentru
a intră în. acel concert al: naţiunilor;
pentru. a câşti
gă, alianța altor națiuni, sa pus înain

te, nu zic Unirea, Unirea,
eră; -pusă, înainte,sa pus: Codificarea realizărei
Unirei sub. un Principe: Ere-:
ditar dintruna din Familiile Domnitoare
ale Europei: au vrut Divanurile
ad-ho

c, ale căror :voturi. se invoacă. totdeauna,
ca ţara noastră 'să intre! în:
familia popoarelor libere și independente
.
Sa
E
” "Aceasta, a fost cugetarea adâncă a tutur
or acelora cari la. 1857, în faţa Europei,au exprimat dorința

Unirei sub un -Principe” Ereditar. Precum
foarts :
bine s'a zis atunci în actul explicativ
al dorințelor emise de Divanul ad-hoc.
din București, noi am-xvoit
să dăm Europei:
care are conştiinţă de existenţa, sa, că.su o garanţie că suntem un popor!
ntemi un popor care simţim în sâ-!
nul nostru elemente" puiernice de vitalitate
și că sub protecțiunea Europei:
putem deveni în scurt timp o! naţiune
civilizătă; dară. Europa atuna ci
răs-:
puns cu un refuz: la această magnanim
ă dorinţă a noastră. “Europa, în: înțe:
leptele ei deciziuni, privind cestiunea
Orientului, a zis:'.nu e bine ca să

se constitue România, liberă și independentă
, pentruci; deodată, fără o matură desvoltare a acestei june naționalit
ăți, dacă i sar acordă independinţa,:
Sar aruncă aceeaș ardoare în' toate celel
alte naţionalităţi.
ale Orientului, cari
asemenea sunt aprinse 'de acolaș dor
de independne-a
incond
țăamna
,—t din:
nou a! zăceă şapte ani lungi şi amari
sub un regim, pe care Divanurile'
ad-hoc îl .condamnase,

îl stigmatizase, precum această Adun
are l-a stigmatizat. astăzi — Regimul Domnilor.
Pământeni, Vasali şi Servi:ai Striinilor
,.
"- Să punem dară cestiunea pe adev
ăratul ei tărâm:. voim sau nu ca
astăzi.

să declarăm această inde

pendință naţională? Atunci să “cerem
franc la Bu-:
ropa un principe dintr'una
din familiile domnitoare,
a
» D-1 M. Kostache, vicepreședinte
: Daţi-mi voie, d-le Ionescu, să vi
'ami
ntesc că în propunerea prezintată

Adunărei nu se pomenește nimic
de aceasta.
Ionescu : Imi pare că amintirea
ce mi-aţi făcut, Domnule Preşe
-.
dinte, -nu' este meritată, pentrucă eu
D-I

N

ceeace 'ni se: spune în "Propunere,

că D-voastre

nu sunt dator să. mă ţiu numai de
eu.-îmi -sprijin -opiniunile inele. Eu cred

toți sunteţi geloşi a lăsă ca opini

unile fiecăruia, să se- exprime
în deplină libertate. me
Le
D-l Vicepreşedinte: Vam. amintit. prop
unerea, d-le Ionescu. D-voastră
acum sunteţi liber a vă exprimă opiniuni
le D-voastră, .
ae
-D-l N. Ionescu: O ctinose foarte bine
din câte am auzit în şedinţă. Pentrucă mi-au făcut onoare colegii mei,
fiindcă eram într'un punct în difor
inţă
cu d-lor,de â mă crede opus; Sunt opus
numai într'un punct: că cu .răspunzând la deciziunea Conferinţei, .aşă
precum se cere.a i se răspunde, cred.
că nu-e pici franc, nici demn 'de această.
Adunare de a, răspunde pieziş prin-

to
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IN

de naţiunea o pune pe astă .cale pe-

francheţă,că respectim:
riculoasă; trebue să spunem 'Europei :cu curaj şi cu
de drept.
am avut-o
independinţa noastră naţională, că această independinţă
[O voce: Nu, nu se poate).
şi astăzi Europa să n'o nege, să n'o micşoreze. ...

nite. Ni s'au co-.
Nu se, poate! Dară 'noi ne punem pe tărâmul faptelor îndepli
, unii din noi,
ţiunea
convic
luat
am
municat documente diplomatice, din cari
Străin, acest
lui
Prințu
a
că îndată ce vom avea un fapt îndeplinit prin votare
Prinţ trebue să fie numai

decât.

De aceea, să nu mi se zică, că nu.se poate;

i naţionale, și
când cor să fim franci, să fim franci pe tărâmul independinţe
aici nu înţeleg să se zică că nu se poate:

s'a

putut: pentru

Grecia,

se Ya

a
- =»
puteă şi pentru România! (Sensaţiuni; mai multe aprobări).
intepeniru
avem
să
ue
treb
ce
ţei
Domnilor ! Tocmai în numele deferin
lesunt
i
deoseb
în
cari
e
Europei, pentru aceste. interes
resele generale ale
gate cu marea cestiune a Orientului,

tocmai

pentru. această

deferinţă,

zic

discuţiunile Con-:
că noi astăzi, după a mea opiniune, nu ar trebui să privim
că „Unirea nu mai
ferinței 'cu altă manieră, decât a, declară pur şi simplu,

făcut:şi Unire va fi cu
e pusă în cestiuns de nici un Român: Unirea s'a
, Domnilor, Unire.
Unirea
.
e...
naţiun
orice preţ, fie şi cu un Principe ales de

Ma
i
cu orice preţ. (Aplauze).
favoarea acestei
d-lui
„Dacă acum d-l Preşedinte mi-ar da voie, aş cere prin

susțin
permită a desvoltă considerările generale pe cari le

Adunări, ca să-mi

:

făcută. .
prin un amendament, ce aș dori să se adauge la propunerea

.

ca acesta să contiDomnilor! Noi nu cereră, cred, Prinţ străin, pentru
dela un timp înat,
guvern
nus a guvernă în aceleași condițiuni în cari au
convicţiune că
ferma
am
coace, Prinții: noştri indigeni; pentrucă eu. unul

“străinii, ca şi indigenii, aflându-se în aceeaş .poziţiune
afară

în faţa politicei din
mare

fie cel mai
şi a intereselor Puterilor, oricare ar fi Prinţul,

din

forță ca să curme
Europa, nu poate fi acel gigante politic, înarmat cu atâta
nu

sfăşierile

acestei țări.

noastre

din

lăuntru,

dară

-.

Puterile garante

ne-au zis: Recunoaştem

invidia

Puterilor - vecine

relaţiunile

E

voastre

asupra

NE

seculare

|

cu

înscrie în Dreptul
Poarta; Poarta le va respectă asemenea şi noi le vom
acestei politice, noi
Public European, şi întrucât vă veţi ţineă în marginile
ându-vă libera reformare
vă garantim independinţa voastră interioară, garant
,
|
a instituțiunilor voastre.
şi astăzi garanția sa.
- Cu acest preţ Europa no-a acordat şi acordă încă
la 1/13 Mai 1866, putem zice
Aşă dară cestiunea pentru noi este, dacă astăzi,

sub un Principe Sfrăin,
Europei, că mai scumpă ne e consolidarea Unirei
că, Domnilor, nu
decât Garanţia Colectivă şi Politica "noastră seculară, Pentru
lă, a. fost aceea de a trăi
trebue să uitaţi .că de secole politica “noastră, naţiona
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şi-au

făcut o putere în
Constantinopole. Bătrânii noştri Prinţ
i cari, cu sabia la .coapsă, au apărat
ani.
îndelungi teritoriul și independinţa
noastră națională, ne-au lăsat un
testa
ment precis. Ei ne-au zis: Trăiţi
în relaţiuni cu Turcii, căci Turcii
nici
odat
ă.
nu vor răpi naționalitatea voastră,
și în momentul când veţi aveă a
vă teme
pentru legea și religiunea voastră,
în acel moment să periţi cu toţii
și să.
nu vă supuneţi lor. Ştiţi pentru
ce bătrânii noștri ne-au lăsat
acest testament? Pentrucă bătrânii noștri
Prinţi au văzut un pericol mai
mare pentru
naționalitatea noastră de a ne
uni cu statele vecine, cu "Polonia
şi cu Ungurii. Astăzi dară, dacă vecinii
noştri cei puternici, daci Pute
rile
Europei:
„nu primese combinaţiunea, Prin
țului Străin, eu unul sunt de
părere, ca să
nu sacrificăm Garanţia Coleetivă a
Puterilor Europeane pentru Principe
le Străin..
Aceasta e opiniunea mea, Domn
ilor. Iată dară pentru ce
o
comb
inaţ
iune,
care astăzi n'ar. îndeplini nici cond
ițiunea de bună, -vecinătate cu
puternicii:
noștri vecini; nici condițiunea
de a fi respectaţi în deplina
noastră indepen-.
dinţă, o asemenea combinaţiune
ne-ar face mai mult rău decât
bine. De
„aceea noi să despărțim în
totdeauna aceste două cestiuni,
prec
um
le-au.
despărțit şi Conferinţele.
e
Unirea. o vom mănţineă cu
orice preţ cu instituţiunile
libere, iară nu
despotice, ca acelea, cari Sau
sfirmat pentru totdeauna. cu
aprobarea unanimă a naţiunie în ziua ds 11
Fovruarie. Unirea a trecut în
deprinderile
noastre publice, a trecut în
vicața noastră civilă-şi politică.
Unir
ea
s'a, fâcut
și va fi pentru totdeauna; noi
înşine chiar n'o mâi putem
desface, necum
o intervenţiune străină, In punc

tul acesta nu e Român, dela
Gorj până la;
“ Dorohoiu, dela un capăt al țărei
până la altul, care să n'o dorească
şi să n'o
mănţie.
|
„i
“ Dară în ceealaltă cestiune, Prinţ
ul străin, această parte a cons
ideraţiu-.
nilor mele "este
cea mai grea. Sa zis, Domnilor
, că Plebiscitul e deasupra
acestei Adunări, că noi, Adun
area, nu putem nici infirmă,
nici confirmă un
decret al poporului. Dară tocm
ai aici este nodul cestiunei,
Eu,. Domnilor,
trebue să

vă spun franc. opiniunile mele;
respect foarte mult. decretele
porului, dară numai în principiu,
pofiindcă până acum la noi aplicarea
s'a făcuţi
în: nişte condițiuni, încât poporul
nu avei deplină cunoștință de
cauză. (A!
A!) Socotesc că îmi împlinese
o datorie de a face această, decl
arațiune, penirucă aş dori că, dacă plebiscitu
l este să traacă în instituțiunile
noastre constituţionale, apoi să facem
aşă ca

să dea mai multe garanţii
de libertate,
de independință individuală
şi de matură deliberare.
Un plebiscit negreşit
că este mai mult: decât o
alegere. Ei bine, D-voastre
cu toţii știți și țara
întreagă mărturisește, că alege
rile. generale din urmă
nu s'au făcuţ bine și
că legea Statutului, o

lege! despotică, nu s'a aplicat
acum bine, decât numai

93

AUTORITATEA FAPTULUI INDEPLINIT EXECUTAT N 1866.

963

pentrucă a fost un spirit liberal, care a, insuflat plebiscitul dela, 8 Aprilie și
că a, fost destul
liberă.

o aplicare sinceră, pentru

Vedeţi dară că o

ca să dea acestei Adunări o vieață
.

fiindcă spi-

instituţiune rea ieri, astăzi s'a făcut bună,

|

ritul libertăţii a insuflat-o.

Ei bine, Domnilor, eu cer ca acest spirit al libertăţii, această protecţiune
a constituţionalismului luminat, aceste deprinderi în adevăr politice și libeTale să treacă

în sângele

nostru,

să

treacă

în

popor,

și numai

în asemenea

condițiuni să mai facem plebiscite,. pentrucă altmintrelea ne expunem ca
chiar noi înşine să nu profesim pentru un principiu salutar respectul absolut ce datorim.
Dară se poate ca Europa, care ştie foarte bine, ca şi noi, ce.va să zică
Plebiscit, să nu ţină seamă de dânsul, ca noi.
Plebiscitul dela 2 Maiu 1864 n'a scăpat pe Domnitorul de atunci. de a

cădea în cea mai completă inconsecvenţă și în dezafecțiunea poporului, ba

tocmai aceastaa făcut de a întrunit toate spiritele generoase. în contra, sisSE
Ia
|
temului său.
Ei bine, fără a asemănă câluş de puţin Plebiscilul dela 2 Maiu 1961
ca acesta dela Aprilie 1866, voiu .zice că oricum ţara esto acum surprinsă,
când se.chiamă deodată sub o formă neregulată, aclimatată de. ieri,. de
alaltăieri la: noi, să se pronunţe asupra destinatelor ei. Această, generațiune
nu are dreptul să lege toate generaţiunile, fără o matură cugetare, târă ca

să i se fi pus de mai înainte cestiunea în cunoştinţă. De aceea, zic că prea

bine a făcut Conferinţa Puterilor Garante de .uu a lăsat ca Plebiscilul să
fie unica noastră lege, cerând deciziunea sa să se pronunţe această Adunare,
a
Adunarea liberă, care este productul unor alegeri libere. Când dară Adunare
țină
să
poale
Europa
ul»,
vine astăzi şi zice: «voiw ceeace a zis Plebiscit
şi
cont de aceasta, dară să nu se zică că cu aceaş conşliință sa volat
i
”
legea plebiscitului.
i Pleapărători
e
D-voastr
astăzi,
votaţi
cari
e
Acum. rămâne ca D-voastr
cari
e
D-voastr
cauză,
de
ă
cunoştinţ
în
piscitului, D-voastre, cari votaţi.
.
luăm!)
O
(Voci:
.
asupra-vă
sunteţi luminaţi, să luaţi toată răspunderea

. In lupta care
"Cât pentru mine mă înfiorez de asemenea responsabilitate.
întreprindem astăzi pentru consolidarea naţiunci şi pentru dobândirea libertăţii noastre, în lupta aceasta o să avem furtuni de petrecut, pentrucă independința unei naţiuni nu se face cu apă de roză, de 'aceea poate soarta
tot aşă de matură,
să ne aducă în momente.de acelea, unde să trebueaşcă

“ -deliberare pentru 'cestiunile

cele mai simple,

cele mai

mici; ca

şi "pentru

,
E
E
cele mai mari. .
consecin“+ Așa privind lucrul, chem serioasa D-voastre -atenţiune așupra .
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țelor cari ar aveă persistinţa . D-voastre de ă legă aceste. două cestiuni, pe
cari istoria noastră le-a. deslegat, adică Unirea Principatelor 'şi' Unirea, cu
un Prinţ străin.
Eu vaș rugă; vaş conjură să le despărțiți, pentrucă

dacă

în

starea: lu:

cerurilor de faţă Puterile Garante nu ar socoti de. cuviinţă ca să exercite 'o
presiune asupra Porții, pentru ca Poarta să încuviinţeze acest nou . fapt îndeplinit, atunci noi ne aruncăm în nouă dificultăţi. Noi suntem într'un provizoriu

de nestabilitate şi o.să avem

toate dezavantagiile

unei stări. de lu-

cruri pe care o deplorăm, ;fără să avem. nici unul din avantagiile- stărei de
lucruri pe care o. dorim.
o
Afară de aceasta mai este încă o consideraţiune, care-şi are valoarea sa.
In urma. declărațiunei Conferinţelor dela Paris dela 2 Maiu, nu avem
din partea Principelui Carol nici.o declaraţiune, cum. că acceplă de a
veni fitre' noi pentru a lucră la consolidarea :Palriei.:

In punctul acesta nu ne-a. dat Guvernul nici o lămurire, suntem cu totul
în întunerec, nu vedem dată o singură confirmare, care. poate astăzi-ar determină pe alesul plebiscitului să vie. Inţeleg că este gelos, cum trebue să
“fie, de a intră pe carul triumfal al suveranităţii în România; este trebuinţă
însă

ca

și națiunea. care

l-a ales

să se îngrijească

de accepțiunea

Ei bine, dacă D-voastre socotiți că astăzi .Cănferința,
punctul

sa.

se poate deszice. în

acesta, "votaţi; dacă socotiți însă
î
că nu este așă lesne de a se deszice,

atunci abţineţi=vă.

Iată. cum se prezintă cestiunea. Unirea: să o mănţineţi, pentrucă, este “ni
fapt irevocabil: şi: îndeplinit, însă de dânsa să nu legiim nici o allă cestiune,
“pentrucă fundarea.. unei nouă dinastii, velaţiunile ce această dinastie va
aveă cu Poaria, este o cesiiune care aparţine nu Numai dorințelor noasire,
ci ne trebue să împăcăm încă și dorința Europei:
|
E

Ei bine, dacă Europa eu aceeaş persistinţă, cu

străin,

va, zice

că este

incompatibil

acest

care cerem noi un Prinţ

Prinţ străin

aţi avea atunci de. zis?
+ Domnilor! Eu vă voiu cită un singur “cuvânt

cu, interesele

sale, ce

din desbaterile: ce' au' avut

loc-în parlamentul Marei Britaniei, puţin mai înaintea Conferinţelor 'de Paris

din 1858. D-l.Gladstone, marele vistier. de astăzi, eră atunci. în opoziţie şi
ceruse ca Guvernul englez să. meargă de acord cu cel francez în cestiunea
Unirei, cerută de Divanurile ad-hoc. D-l Gladstone zise: Ce e adevărat, Românii au cerut Unirea cu un Principe străin, dară dacă aceasta nu. convine
Europei, să dăm cel puţin Unirea, cu:un Principe indigen. Aceasta ne-au şi
acordat Puterile mai în urmă, pentrucă, e o cestiune. de organizaţiune in-

terioară.
“Dară după opiniunea

răposatului. bitran

diplomat,. Lordul Palmmarston, o
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dinastie care: sar întronă

în România, care în curând sar da în partea uneia

din deferinţă
Eu :.:
sau alteia din Puteri, nu convine Puterilor :Occidentale
din 'deferinţă
ton,;.
Palmers
Lord
englez;
pentru opiniunea bătrânului diplomat
Imperiului
acordă
o
Englitera
pentru protecţiunea inteligentă și luminată, pe care
cuvinte
acele
de
a
'aş zice .că trebue să ne aducem aminte totdeaun
„otoman,
trâse în
[i
ale Lordului Palmerston, că sub un Principe străin Principatele ar
voia uneia. din Puterile cele mari şi atunci n'ar mai atrage interesul Europei
i
de a le garantă o protecţiune colectivă. .:
Voiţi să aveţi totdeauna
?
tale
occiden
Voiţi să avem simpatia Puterilor

protecţiuneă obligată; a tuturor Puterilor 'Garante? Voiţi -ca 'să trăim în bună
armonie: cu Puterile vecine,.pentru casă putem creşte şi:să ne facem mări?
i
.„Atunci. despărțiți de votul: Unirei votul Principelui Carol!.

„

D-AL Ghica, Prim-Ministru: Orice cuvinte de depreciare a tractatelor
cari ne'leagă cu. Inalta. Poartă, adică de tendința, la independinţă, prin cari
d-l. N. Ionescu a voit să facă ca .un reproș Guvernului, Guvernul le respinge:

dela sine.

pia
|
E
Ia
-. Mai,amulte voci :. Şi: Camera. EI
N.: lod-l
Domnilor, nu: voiu. întreprinde să. urmez pe
D- A. Sihleanu
nescu pe calea pe care a apucat, căci aş intră, sunt sisur, întrun labirint,
unde

de

Dumnezeu

ştie dacă

puteă. 'grăsi un fir. de ieşire.

voiu

Eu aim. luat .

„cuvântul numai “ca să exprim tot aceeaș opiniune ca şi d-l Tell, ca să-mi
fac: confesiunea mai înainte de a: luă, comuniunea cea; mare, însă în alt mod

tie
i
DR
a
decât d-sa.:
-* D-l Tell a arătat Adunărei și naţiunei întregi,că astăzi, în ziua, cea marc,

şi că, după zisa înţelepeiunei naţiunilor, din
„ne: găsim; înţre: două pericole.
- d-lui, e
două; pericole rele să preferim pe. cel. mai:mic..Un pericol, a- zis

ele,
națiunea, carea. votat odată pe Carol 'I, şi celălalt pericol sunt Conferinţ

e să fim în pecari ne.chiamă să alegem pe Principele. indigen ; şi că de
cu străinii...
ricol, -d-l Tell zice să fim mai bine în pericol cu națiunea decât:
i
. Mai multe 'uoci-2 Din contra, din 'contra !,.,
națiunea, care: e amecu
împreună
pericolul
„* „Mai bine; să împărtășească

ninţată, cred,. Domnilor, că aceasta.a înţeles d-l Tell. D-lui se va explică, dacă
a zis altceva, e
In: cât, pentru 'Uniunea
mai

reveni; această

că nu

ţărilor, precum au 'zis toți; credeam.

cestiune

e adânc

cb:
poată atinge.
care
pericolul
pentru
Cât

ni-l

Românilor ;

săpată,în inima .tuturor

în registrele lui 'Dumnezou
Unirea este trecută

vom

și:nu este putere

care să o

pa
N
că, pe cât
declar
cu.
Tell,
pune înainte „d-l

nu mă tem:de orice pericol din
Ruropci,:le
timp suntem .garantaţi de Put:eri
.
pt

a

„

i.

Po

Pa

&

î-

,

DR
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afară ; în lăuntru fie să pier, voiu pieri
națiunea şi voiu fi fericit. (Aplauze)..

D-l Tacu : Domnilor, nu'e

cu

cea. mai

o:
mare
Si

966
mulțumire
e

cu

un moment: mai solemn în vieaţa naţiunilor și
a popoarelor, decât acel moment când ca
e chemată a, se pronunță asupra,
unor cestiuni mari, cari au să servo de
bază, de fundament Statului nostru
politic și social. In această stare se află
astăzi națiunea română, specialmente această
onor.' Aduna

re, care are a se pronunță asupra: unor
cestiuni
foarte mari, asupra. -Unirei și asupra
Principelui, dacă trebue să fie străin
sau indigen. Domnilor, o idee frumoasă,
națională, se arată între Români,
un principiu

salutar, principiu
. Unirei
l, Unirea, țărilor Moldova şi - Ţara-Româncască. Au fost tendințe naţionale neînt
rerupte, mai cu seamă, dela 1857
încoace şi s'a lucrat ca această, idee să
nu fie numai o idee, dară o realitate. Printro impulsiune comună, Românii—
Munteni şi Moldoveni—au fundat
un Singur Stat, o Român

ie nedespărţită pentru totdeauna.
Domnilor, îm“prejurări politice au adus ocaziunea
ca astăzi să fie. iarăș discuţiune asupr
a .
acestui punct, adică asupra Unirei.
Dară cu o vie mulțumire am. văzut
că
sa manifestat înaintea D-voastre,
că toţi sunteţi uniţi, suntem și
vom fi.

Asemenea declar:şi eu înaintea Adunărei
naționale și înaintea D-voastre, că

voesc și voiu mănțincă Unirea,

(Aplause),

„__Dară e încă o cestiune de deslegat,
cestiunea Prințului. România unită
va aveă.ea un Domn român? Domnilor,
când vorbesc aici despre Principe,
vreau să fac abstracţiune de persoane
și pun în discuțiune numai persoana Principelui român faţă cu idea
Principelui străin. Am auzit, Domnilor,
că sa cetit o propunere, prin care
se zice că Românii primesc să fie
uniţi
şi

nedespărţiţi sub un Principe străin eredit
ar. Două consideraţiuni de o
mare însemnătate mă fac pe mine a
nu mă uni cu această propunere.. Prima
considerațiune e pentru mine o consi
deraţiune curat naţională şi a doua
o
consideraţiune politică internaţională,
aș zice o „consideraţiune care merge
pe calea diplomatică,

Consideraţiunea naţională, Domnilor,
totdeauna am
susținut-o, când am avut ocaziune, înaintea
concetăţenilor
mei
: Unirea n'are |
a face cu Principele; trebue să. despiirțim
aceste două, cestiuni, dacă. în
adevăr vrem"a fi o țară unită.

Să despărțim aceste cestiuni,: căci unind
u-le,
vine separatismul. (0! 0! numeroase
dezaprobări). Noi trebue să dorim
Unirea numai, căci numai Unirea e
singura noastră speranță de mântuire.
D-l 1. Strat: Cer cuvântul.
|
:
|
D-l Tacu (continuând): Domni

lor, libertatea opiniunei este cel
mai mare
cuvânt ce un deputat e dator să
reclame dela colegii Săi, mai cu
seamă în
asemenea momente.

(O aveţi, vorbiţi !).

Am zis că eu nu unese cestiunea' Unirei
cu. cestiunea.. Principelui, chiar
și pentru consideraţiunile mari politice,
pe cari fiecare dintre noi trebue să

067 .

AUTORITATEA FAPTULUI INDEPLINIT EXECUTAT IN 1866.

97.

le înțelegem şi să le cunoaştem. Nu!: popoarele nu se regenerează. prin
Domnitor, dară prin ele însele; numai ele.singure își pun fundamentul na-.
ționalităţii, şi aceasta se conservă prin puterea, morală, care. deşteaptă spi- .
ritul public, care face să:aibă o vieaţă liberă şi independentă. Avem dovadă
istoria,

Domnilor,

dreptul omului

că popoarele

se regencrează singura,

singure

în lume, singure au dat lumei libertatea,

de sacru pentru

acest

au

declarat

cuvânt

să.

umanitate.

Ei bine, Domnilor, dacă poporul numai
n
ci! singur: e în:- drept de a-şi creă, _
vieaţa lui politică, atunci nu văd, care ar, fi necesitatea . imperioasă. în :mo-

mentul de faţă, ca să avem un Principe

străin. Se zice că sunt lupte inte-

rioare cari opresc: po Români să aleagă Domn român. Va,:să zică conside- .
raţiunea, numai că în Lăuntrul țărei: suntem ameninţaţi de, turburare, este ra-

.

țiunea care chiamă aducerea - Prințului străin. Dară

această . turburare este

numai imaginară şi nu:se mai poate întâmplă, cu atât mai.mult. când na-:
țiunea are prudenţă:
şi când această Adunare mănţinând guvernul actual va.
face să iasă guvernul ce va plăceă naţiunei şi nouă. Dară se mai zice că
Principele străin între Români: aduce stabilitate, aduce justiţie bună, legi :

bune, instituţiuni bune. Nu e așă, stabilitatea,

nu poate depinde decât dela

noi; dacă noi vom iubi. stabilitatea, va fi stabilitate pentru. ţară şi supliciu :
pentru străin, căci străinul totdeauna a dorit nestabilitatea, noastră, spre ajun- ,
gorea scopurilor sale. Întrucât noi.nu o:vom iubi, o repet, stabilitatea, să
fim singuri că ea, va fi cu atât mai puţin sub Principele străin. Așă dar,;:
Domnilor, adevăratul pericol, la care ne expunem, nu'e de loc, cum sa zis,

resbelul civil, guerra civile, este votul ce vom da contra deciziunci Conferinţei.
Am văzut cu părere de rău că unii domni preferă a se declară: contra
Puterilor, decât a admite un resbel civil. Ei bine, am curajul să:vă spun că
cu unul nu mă tem de resbelul civil.... (0! O! întreruperi)... Mă tem însă.

de resbelul din afară, care în adevăr ne ameninţă; sabia venită din “afară, |
aceea va fi sabia care, după dreptul internaţional, ne va ridică, avjonaitte,.
,
|
(mare sgomot; dezaprobări din toate: părţile).

Deși întrerupt, cu toate acestea nu-mi voiu pierde curajul de a continuă, ;
pentrucă, Domnilor; atunci când e vorba de drepturi naţionale, nime nu tre„Due să-şi piarză curajul, ci toți suntem datori să-l avem aici, în acest sanc- .
tuar naţional. Când se pun în joc, când se pun în discuţie drepturi de ale.

naţiunei, precum

sunt acestea: dreptul de a aveă Principe român sau dreptul :

de a avea Principe străin, nu trebue să fim așă de uşori în deciziunile
noastre, nu trebue să nesocotim diplomaţia; din contra, când avem a face cu

diplomaţia Europei, cu acest haos: nedefinit, atunci trebue si, mergem pe o
cale bine cunoscută,

să ne facem

calcule

matematice.

*

«N'ar fi, Domailor, o politică prudentă când n'am merge
Analele A. R.—Tom,

XXXIV.—

Memoriile Secţ. Istorice.

e

pe această "cale,
7
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Mănţin dar. Unirea ca singurul punct” pentru Români, dară nu admit un:
Principe străin. Aş dori, Domnilor, din suflet, ca această idee: să-și: aibă lo- -

cul ei, pentrucă n'aș mai dori ca națiunea să fie expusă diplomaţiei Europei. Eu unul nu vreau să o mai-expun. După convicţiunile mele vreau să fundez :

un stat român.
Să facem așă dară legile acele constituţionale, cari să ne aducă vieaţă publică şi naţională și atunci, fiţi siguri, vom scăpă şi de anarhie :
şi de despotism şi vom duce vieaţa, liberă, care au 1 dus- -0 strămoșii noştri,
„după dreptul lor cel vechiu strămoșesc, !

D-l G. Mârzescu: Domnilor Deputaţi! Din urna

strictului . laşi a ieşit d-l Tacu

împreună

colegiului elector al di--

cu mine. Tribuna aceasta, care 0di- -

nioară n'a fost nici cum liberă, astăzi a dat exemplul
libertate, căci: dela dânsa d-l Tacu a exprimat astăzi '0
decât aceea. ce: a exprimat la lași, adică înainte de-a
totală de opiniuni o înţeleg; înţeleg ca un om astăzi
convicțiune
D-l

Laleş:

şi: mâne

să şi-o schimbe, crezând

Protestez. în contra

unor

cel! mâi briliant de
opiniune, cu totul alta :
veni aici. Libertatea
să aibă din eroare o

că e greșită, .

asemenea cuvinte

în

cunoștință

de

împrejurări, fiindcă şi eu sunt de acolo dela Iași.
D-l G. Mârzescu (continuând): D- Lateș, onor. profesor, de filozofie dela, co- legiul din Iaşi, protestează.

Domnia-sa

protestează însăîîn contra unei probe :

evidente. Vedeţi, Domnilor, am aici un document cu care susțin: zisele mele
şi atunci nu mai: încape vorbă, Imi: cer permisiune dela d-l Tacu, dară, â

"scoate acest document în care d-sa este subscris dimpreună
şi Maiorescu; .. (Bravo! Să se. cotească! Să se cotească!)

cu d--nii Pogor:

-I] voiu ceti, Domnilor:
«Rezoluţiune.
«Subserișii cetățeni români din lași recunoaștem că mântuirea ţărei noastre cîn împrejurările de faţă este Unirea, și Principele străin de viță latină, două

«puncte

nedespărţite

«Europa

iarăş și iarăș că aceasta este, și astăzi ca totdeauna, cea mai scumpă

și în cari trebue

să persistăm

cu

energie,

ca să vadă :

«dorinţă a naţiunei şi singura, ei speranţă de viitor. > (Aplause frenetice pe
toate băncile).
Vaş rugă, Domnilor să nu mă întrerupeţi cu aplausele D-voastre bine= “
voitoare, căci cu aceasta eu nu fac decât să-mi

împlinesc o datorie

de con-:

ştiinţă către d-l 'Tacu, fiindcă d-sa m'a ajutat ca să fiu ales la Iaşi, după cum :
l-am ajutat şi eu pe d-sa. (Aplause).
«Declarăm încă că Unirea o înţelegem cu deplină descentralizare şi tot- :
«odată, pentru asigurarea deplinei realizări a acestor dorinţe ale noastre, că :
«vom da deputaţilor aleși de noi mandat! imperativ: de avotă pentru
Princoipe Străin de viţă latină şi Unire cu descentralizare», - (Aplaus
e).
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Şi acum,

Domnilor,

cuvintelor ce urmează:

cer cea mai serioasă luare aminte

a Adunărei asupra

:

ti:

...

«gi de a nu volă în mici un mod vreun Principe Indigen, oricare ar fi,
«căci acest vot ar rămânea dela sine nul, ca fiind făcut în contra voinţei.
n,
«exprese a mandanţilor alegători». (Aplause” unanime, ilaritate).:Domnilor, Documentul ce âm avut onoare a vă ceti nu este certificat de

nici o instanță judecătorească, dară fac apel la onor. d-l 'Tacu:să mărturi-

i
sească dacă nu este iscălitura d-lui aceasta.
cuvântul)
cer
Preşedinte,
Domnule
-D-l Tacu: Cer cuvântul,

E

Sunt iscăliţi, dimpreună cu d-l 'Tacu, 'd-l.Pogor şi :d-l T. L. Maiorescu,
care nu a fost ales. Am zis. (Aplause).; Daţi-mi. voie, Domnilor, să depun:

acest document

pe biuroul Adunărei,

ca o. dovadă că

Adunarea, astăzi a dat

î..
curs liber.la orice discuţiune. (Aplause prelungite). :
- vind
Mârzescu
d-l
onor.
pe
văzut
am
Domnilor,
Tacu:
D-l

E
la. tribună:

şi prezintând Adunărei. o hârtie, în care aș fi iscălit şi eu.- Prin aceasta d-l!
Mârzescu însă nu a dovedit că credinţa mea politică ar fi fost pentru: Prinţul:
care e pus în discuţiune.: Eu am iscălit pentru Prinţul Străin de viț la,

E i
II
tină. (A! ALA! Ilaritate pe toate băncile) "
pitt
Al doilea punet...:

O voce: Mai e şi alt punct? (Saomoi).

Pa

„D-1 Tacu: Este, cari sunt. împrejurările îîn cari ne aim astăzi ? Noi știm
că Conferinţele au decis ca să ne alegem un Prinţ Român şi noi: astăzi

trebue să ne gândim,.de este' mai bine a alege pe unul sau pe altul. Aici:
este cestiunea și această cestiune cuprinde în: sine existenţa naţionalităţii
noastre. Aşă dară vedeţi, Domnilor, că departe” de a nu mă ţinea. de credința

mea politică, .din contra nu există nici o contradicțiune.

D-l Manolache-Kostache, Vicepreşedinle : Onor. Adunare voeşte ca să so:
treacă în procesul verbal acest document. în întregul său. (Voci: Negreșit..
Da, da.) Onor. d-l-'Tacu. recunoaște că subserierea, de pe acest document este:
|
a sa; învoește şi d-sa a se trece în procesul verbal?
latin, î votez şi
Prinţ
de
cestiunea
fi
ar
dacă
şi,
D-l Tacu: Primesc,

:
.acum. (llaritate).
aceste
momentele
în
dacă,
D-l 1. Strat: Domnilor, vă rog să mă scuzaţi
solemne, cuvintele mele nu vor aveă puterea aceea ce aș voi să le dau,
-căci nu pot să-mi stăpânesc emoţiunea. (Bine, bine, prea bine):
propunerei|
contra
în
Adunări
onor.
acestei
membrii
din
Au vorbit doi
prezintate la, biurou: D-l Ionescu: N., onor. d-l. deputat de Dorohoiu şi d-l:

acu. Nu voiu mai răspunde nimic d-lui Tacu, căci i-a răspuns “îndestul
d-l Mârzescu..(Da, da, da). Voiu răspunde - dară numai obiecţiunilor d-lui
N, Ionescu. Eu îl cred pe .d-l Ionescu fervent, cel mai “fervent apărător al:
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Unirei, dară să-mi permită a-i spune 'cu francheţă, că + d-sale
se. întâmplă
astăzi cu Unirea tocmai ca unei mame, care din multă dragost
e îşi strânge :
la: piept copilul atât de tare, încât îl omoară. (Mlaritate). D-l
Ionescu crede

că putem aveă Unirea astăzi .cu un Domn

pământean.

Eu cred

aceasta, cu:

neputinţă în momentul de. faţă. Nu: am de. zis, nimic
asupra credinţei,
vicţiunei!
ce -are fiecare, cred însă că fiecare din noi trebue
să facă
la un judecător mai 'mare decât noi, la, acei cari
ne-au trimis aici. Fac
dară la toţi D-voastre și mai ales la acei din
D-voastra, cari: încă se
mese deputaţi de dincolo de Milcov, să “declare
aici: În ' conștiinți, ci

conapel
apel:
nu-.
cari

vin de acolo, sub impresiunile locale, să, declare,
zic, dacă este 'cu pătinţă
Unirea astăzi cu un Domn indigen. (Nu, nu).:.:
*
“
a
Domnilor,

Noi

cu:

toţii

știm “că,

din

nenorocire, : în țara noastră: sunt

prea mulţi candidaţi la domnie ; noi știm “asemenea
că nimic nu'e mai teribil decât :sfăşiarea. partidelor pentru a'ajunge la
tron şi nimic nu distruge
mai mult prestigiul autorităţii, decât. lupta, intenst
ină! a,: tutorora' pentru a:

ajunge la tron.

o

. Domnilor,, Această

e...

pn

">

!

Ia
?

luptă : continuă ' întue „partide,

aaa

această, luptă, : căreia!

D-voastre i-aţi da întâiul semnal, dacă aţi «pune
astăzi” pe. tapet "cestiunea,

alegerei unui

Domn

indigen,

această luptă va aveă

de cel:

dintâiu rezultat
desbinarea ambelor ţări şi pe urmă, peirea
fiecăreia
în pârte. (Aplause);

Dacă, Domnilor, recuzaţi arbitrul meu, recuzați
judecata colegilor D-voastre,
atunci de sigur că nu veţi recuză arbitrul
unei puteri mai mari decât noi::
istoria. Așă dară istoria are să se pronunțe
între onor. D-l Ionescu și mine.

« Acum, Domnilor, e cu pulinţă ca în curs.
de 10 ani
— căci Doriiesc dela.
„1857, de atunci:de când ţara aceasia
a fost. pusă în pozițiuiie'să spere a:
fi cunosculă de
Europa,— e cu putinţă, zic, ca :în
curs :de''10 cină, când

sau schimbat alâția. oameni la gutern și
țara a

trecut

prin atâtea * faze
și Dune şi rele, e cu putință să presup
unem ca națiunea!să vie
şi să repele cu necontenire Unirea sub un Princip
e străin (aplauze); fără ca aceasta
să fie adevăr
atul simțimânt ieșit din fundul înimei. sale?
*

: Daără, Domnilor, cea mai mare. puter
e despolică, din - lume: ar 'fi fost
încapabilă de a întoarce prin presiune
asemenea manifestări repețile; şi .
dară pulem afirmă că Principele slrăin
. este credinţa unanimă, “a [ărei.
„Domnilor, Adevărat că această credi
nță a devenit'o religiune,. şi dacă
onor. D-l Ionescu vine şi pune,. până, la
oarecare punct,la îndoeală -sinceritatea votului dela.8 Aprilie, atunci nu
va: putea. să pună .la îndocală voinţa

expresă.de atâtea ori în (ară, 'repetată cu'
atâta tărie de
dică profunditatea convicţiunei. -::
e
:Aşă dară, fiindcă nu voesc să. fac un
discurs lung,
suntem, astăzi convinşi că “această Unire
la cae pare ici

“caracter, care în:
E
voiu 'zice:. că noi
ţineţi atât de mult,

,

"
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şi mă adresez mai 'cu osebire la D-l Ionescu, că această. “Unire nu e'cu pu-:
tinţă să o avem decât atunci, când vom îndeplini +voturile memorabile dela
mii
Dea
. .
1857. (Aplause).
s'a pus'în joc naţionălitatea noastră,
«
„Domnilor! De îndestul timp, orcă că
existenţa noastră! ca Stat român şi:.cele mai sacre drepturi ce poate și trebue

să aibă o naţiune; de îndestul timp, Domnilor, rătăcim întocmai ca -un;vas
lăsat în prada, valurilor şi.a furtunilor, fără ca să putem. intră în port; ei

bine, pânzelo s'au. rupt, catarturile s'au. sfârâmat și dacă nu vom întră în
„curând în-port, sigur ne vom duce: în fundul mărei. (Aplauzo prelungite).
„Ei bine, Domnilor, acel liman, acel. port: e Principele Străine ii
Domnilor! Sfârșese cu o consideraţiune, caro mi-a inspirat- o.chiar D-l
Ionescu. D-sa a zis mai alaltăieri nişte cuvinte, cari mi-au rămas adânc gravate în inimă şi în. memorie, & zis: «In: politică ororile nu 'sunt: nimica, inconsecinţele sunt totul». Dark, Domnilor, e cu putinţă ca să greșim, pentrucă

suntem oameni şi ni se iartă; dar ceeace nu ni se poate .iertă ar - fii înconsecința; prin urmare
minţire

când noi mandatarii naţiunei am: veni să dăm o: desde atâtea

voinţei naţiunei,

ori

şi cu atâta tărie repetată,

nu ar [i cea

mai mare inconsecință, politică, care în adevăr ar aveă de efect peirea acestei

ii
aa
Si
ţări? (Aplause).
acoastăi
la
închin.
mă
-Dară, Domnilor, mă țin de argumentul D- la Ionesoii,
credinţă:

cinconsecinţa e totul». Și, Domnilor,

un stat mic ca'al'nostru, care

nu. poate pune 100.000 : de baionete în. contra forţei brutale din afară, care

„ar veni să ne impună voinţa sa, un 'asemenea stat nu are altă forţă, decât a
arătă; Puterilor. Garante, că ştie eaşi respeolă voința
veni: cu demnitate do'a

ta

Se

ca

I

:sa. (Apluuse). -

: Domnilor! Onor.. a Ionescu: vine. şi zice” că e un pericol serios, la care
trebue. să „vă: gândiţi, e pericol. că votând: această. propunere, vom i lipsiţi

de acea Garanţie Colectivă a Puterilor Garante, care 'este .cel. mai puternic
ni
scut al existenţei noastre...

suntoim
Două cuvinte, Domnilor, pentru: ca să lrnuresc po: p: L londscu. Noi
cari
sentimentele.
_cei. dintâi cari trebuo să ne. felicităm de protecţiunea.:şi

ne-au arătat totdeauna Puterile” Garante. Puterile Garante totdeauna au ma.. - > it
nifestat pentru noi dorința ca să fim un Stat.
Ei bine, când

ţara

astăzi, prin -mandatarii : săi: legali, vine. şi supune

Slat
respeclitos' Pulerilor, că după convicțiunea noastră a. tutorora, acest
consimţi
vor.
ele
:Slrăin,
Principe
“Român. nu e cu, pulință! să fie fără un

penlru dânsul -şi vor privi această mare cesiune, . ca cestiunea : unui

| levard de asigurare

pentru. Orient.

Să. votăm dară, Domnilor, această
pa

.

pi

A

e

ai

propunere, în.ertin
„i

pe

Aa

ii

bui

dă geniul. cel
EI [E

Di»
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ne va; ajută şi

Iu

de astă dată,

|

i

D-l 1. Negură: Domnilor, s'a făcut mare caz de contradicţiunea, în care
se pare că e d-l Tacu, şi poate că și 'este. Dară 'aș întrebă şi cu pe
toţi
acei cari au subscris în câmpul libertăţii pentru Principele Român, mai
au
şi astăzi aceeaș credință? Şi mă adresez mai 'cu osebire la onor,
d-l Rosetti,
care atunci a fost cel mai cuprins de entuziasm.
“D- C. A. Rosetti, Ministrul Cultelor: Nu va; găsi niciodată:
nimeni o
singură subsemnătură, a. mea, câre să nu fie consecinte cu toată
vieața mea.

Pe câmpul libertăţii am subscris: Libertatea şi
(Aplause).
.:
e
„„. Be cere închiderea. diseţiunei.
i
D-l M. Costache, Vicepreşedinte: Domnilor, In
mentul, întreb dacă voește: cinevă a luă cuvântul
„derei discuţiunei. : ,
Se
Mai multe voci: Inchiderea discuţiunei.
D-l M. Kostache, Vicepreședinte: Este Camera,
'discuţiunei? : :
o
|

niciodată “pentru Domn.
a
a
aa
e
conformitate cu Regulapentru sau contra închia
a
e
dispusă pentru închiderea
.
e

Voci numeroase. Nu, nu, să urmeze discuţiunea.
St
" D- AL. Costache, Vicepreşedinte : “Discuţiunea
urmează, Domnilor.
„Lecca are cuvântul.
”
ea

D-l

D-l 1. Lecca: Domnilor, Contra dreptului nu există; drept;
n'am cu drept

„să desfiinţez instituţiunea cea mai

veche

a țărei mele : Domnia pământeană.

Pentru.acest drept strămoşii mei au pierit în Câmpia
'Turdei, şi-au vărsat
sângele peste Dunăre și peste Nistru. Am de datorie
către strănepoţii mei
“să le transmit patrimoniul strămoșesc. Noi nu suntem
trimişi ca să re-

“nunţăm la drepturile ţărei, ci să-i mai căpătim,
de se poate; nu voesc să
“implic țara mea în complicaţii, contra voinței întregei'
Europe, când acea,
voinţă și legalitatea ne asigură viitorul. D-voastre
sunteţi mai îndrăzneți,
faceţi, de aveţi curajul; cu n'o fac, şi sănătate.
IE
”
D-l N. Ionescu: Domnilor, Voiu urmă pe d-l deputat
de Tecuciu în ar"gumentaţia sa. Nu pot admite a se 'zice că esto:
imposibilă Unirea cu un
regim naţional, căci aceasta a fost posibil în .timp de
atâtea secole, şi a zice
“azi că Unirea este imposibilă fără Domn străin, este
a nu recunoaşte toată
"existenţa noastră trecută, existență atât de glorioasă.
Când d-l Straţ invoacă
istoria, se bazează
pe un singur fapt,pe Divanul Ad-hoc, care este
un mic,
"prea

mic fragment al istoriei noastre.
Eu ieau istoria întreagă și nu văd nici

o adunare,

nici un singur om,

care să fi dorit

Domn

străin;

nu numai că
„n'a dorit, dară ţara a respins orice străinși chiar
pe candidaţii susținuți de
străini, Astfel dară istoria ne spune din contra, că
nu se poate Unire fără
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a naţională a fost susţiDomn pământean. Ei bine, Domnilor, când domni
noastră,. către - trecutul
mută cu atâta tărie, este ingratitudine din “partea
:
cu regim naţional. :
- nostru chiar, ca să zicem că nu se poate Unire

a
- Voci:Nu cu regim naţional, ci' cu Domn pământean.
a, să mă. asculte.
D-l N, Ionescu: Dacă onor. Cameră nu mai are pacienţ
n
Voci mumeroase: Să vorbească, să vorbească!
lăsaţi
să
rog
Vă
D-l AL. Kostache, Vicepreşedinte: Domnilor,

du
po -oratori

e
EI
să “vorbească, fără a-i: întrerupe.
bilă cu un regim
D-l N. Ionescu: Nu pot să admit că. Unirea, este imposi
'şi din alt punct de
- naţional
„poate să răspundă Europei:
-vorbă de voinţa Europei, mă
-precum s'a putut dela 1859
Când

Divanurilo: Ad-hoc

suntemca Papa, numai Papa
Când însă noi vom spune această
Europa să ne arate că se poate
atat
NI
a
SIE

vedere. Noi nu
Non possumus.
tem să nu vie
până acum.

au cerut

Domn

să arate

au vrut

Striin,

dorința

d în capul său un::Principe
„de a întră în familia statelor occidentale, punân
spus: se poate să aveţi: o mo: de sânge monarhic. Dară când 'Europa ne-a
să mai cerem Principe străin ?
„narhie:şi 'cu Principe. indigen, pentru ce atunci
Domnii indigeni. - Ei: bine,
Dară se zice că am avut triste experienţe cu
să zicem că Unirea este imdacă am avut câtevă domnii rele, trebue oare

pământean? Contestez

„posibilă cu Domn

„în toate, țările la început, a fundat
alte două puncte

la

şi desvoltat

atinse

istoriei întregi,

pe sistemul electiv,

domnia indigenă, bazată

_care ne arată că
Trec acum

aceasta în numele

cum a fost

instituţiunile ţărei noastre.

de d-l deputat

de Tecuciu. Unul

Europa nu ne va retrage
„este Garanţia Colectivă a Europei. D-l Strat zice că
ei. In aceasta 'eu cred că
-protecţiunea ei, dacă contravenim în hotărîrea
«Mânţineţi Unirea, cu
„Europa este cel mai bun judecător. Când ea ns zice:

dreptate; noi vrem cu Prinprincipe pământean», noi să-i răspundem: «N'ai.
precum. Europa ine cont de
„cipe Străin»..În asemenea caz, mi se pare că

cont de interesele
dorinţele noastre, tot asemenea şi noi ar trebui să ţinem
aa

“ generale ale Europei.
Pentru întâia dată am

“
intrat şi noi sub garanţia
-

SR
europeană;

este: un “'mo-

de deciziunileei şi
ment 'unic în vieaţa noastră; trebue deci să ținem cont
Europa

„să nu continuăm

a merge din bravadă în bravadă, căci se va sătură

să le mai treacă: cu
„de bravadele noastre, şi cred că de astădată nu are
RE
a
Ia
vederea. .. !
Mai este un argument al d-lui Strat, la care

pund.

Am

zis

că erorileîn politică

grave. Aceasta, am

luat-o

nu sunt

şi eu dela. şcoala

ţin particularmente să răs-

nimic, dar

mare

inconsecinţele “sunt,

diplomatică, de . unde aş

colectivă. Erorile dară.
-vrea să învăţaţi şi D-voastre respectul pentru garanţia
nu

sunț nimic. Am

făcut eroarea cu

Plebiscitul, să nu

facem

inconsecința
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de a ne uni numai cu Principe Străin. Aceasta e o inconsecinţă,
comparând
istoria, noastră. Inconsecinţa în politică, e mai rea decât
eroarea. Ce . zicem

noi în propunerea aceasta? Avem cel mai mare
respect. pentru Garanţia
colectivă, cu o singură condiţiune — de a nu respect
ă, ceeace ne vine: dela ga-

„ranţia colectivă,
a
CE
D-l Strat a făcut o comparaţiune destul de justă, cu: toate
că
gravă.

A zis că eu iubese

A
puţin cam

Unirea aşă de tare, încât o strâng în brațe,

până,
când o înăbușesc, și că aceasta e o inconsecinţă,
din partea. mea, fervent
„unionist, ca să nu doresc Unirea numai cu Principe
Străin. Când cinevă
;rospectă, cevă, mi se.pare.
că. .nu începe prin a-l. călcă în picioare; 'când iu-

„bim şi respectăm Garanţia colectivă, mi se pare
că n'ar trebui să o desfidem,
Eu nu strâng Unirea în braţe, pentru ca să o
ucid; eu, cel mai umil fiu
al

României, strâng România, întreagă în braţe, pentru
ca să mă pot insufiă,

de spiritul ei: secular; nu „pot să-i

dau: eu

vieaţă,. pentrucă, noi

Românii,
cari aspirăm la independință,.
noi avem mai mult nevoie
de 'vieaţa. care o are
Unirea,

dară nu Unirea are nevoie de, a-i da vicaţă.
: Dară cestiunea, este: de
a înțelege spiritul Unirei și „când ne punem.
pe tărâmul absolutului, când
ziceţi i D-voastre, că nu putem trăi altfel, decât
cu Principe Străin, mi se pare

-că D-voastro

strângeţi pe

Principele Străin

omoriţi. (Ilaritate), Inconsecinţa
-nu

e din

în

braţe aşă „de tare, încât îl

partea noastră. Noi

cerem

Unirea,
precum au cerut-o părinţii noştri, precum au realiza
t-o Stefan și Mihaiu, pre„cum
am realizat-o noi sub un Principe, care n'a răspun
s la cugetăr

ile noastre.
1 Deelar însă că noi nu suntem chemaţi aici
ca să votăm pe” cutare sau
“cutare Principe. Această Adunare nu trebue să
voteze .nici' Principe străin,
nici pământean; misiunea sa e de a face constit
uţiunea, de a da respectul cuvenit
garanţiei: colective curopeane

şi tradiţiunilor noastre naţionale și apoi,

-după „ce -vom face constituțiunea, va, veni altă
Adunare,
Principe. (Dezaprobări),

Noi, Adunarea

Principe, şi întru aceasta, aș zice. și eu

Constituantă, n'am

Conferinţelor, că

lucru, po care nu putem să-l dăm.
„Aşă dară, ca să mă rezum, zic: Să mânţin
em'

care să voteze pe
venit să votăm pe

ne-au

cerut

un

a
Unirea, cu orice

preț, ca
realizarea dorințelor seculare ale naţiunei noastre
, să o mănţinem chiar cu
„pericolul de a no agită în elecțiunea Principelui,
căci nu voim să ne jucăm
;cu destinele
apăraţi
o cauză
“suntem.
Mai

României. D-voastre cari vreţi Unirea'numai
cu Principe Străin,
cauza Unirei ca o cauză desperată. Pentru
mine însă Unirea nu este
desperată, fiindcă mănţinând-o astăzi şi
cu Principe pământean, nu
supuși a pierde preţioasa garanţie a Europei
.
mulle voci: Nu o vom pierde.
..
A

D-l I. Eliade-Rădulescu:

Domnii mei, Sunt de 64 de ani, sunt eu acela
care, împreună cu onor. d-l 'Tell și cu onor,
d-l Stofan Goloscu, la 1848, am
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am dat o “constituţiune, am” subscris-o şi
Acolo
e credinţa -mea. Am respectat credinţa” tuturor,
mi se respecte şi'a mea, şi până acolo:am resîncât le-am iertat şi fanat:smul. Rog “dară să mi

..
se respecte și credințele mele, fără a fi fanatic întrinsele.
po
român
Prinţ.
pentru
La Islaz, Domnilor, :acolo am. jurat

a
cinci: ani,

2.
ii:
astăzi dară nu pot să.cale acest jurământ,
e
cunoaşt
anu
de
aceea:
Religiunea mea politică, din :copilărie, a. fost:
na
suvera
este:
,
dară
nici un stăpân, decât singură; națiunea, mea. : Națiunea

avem noi aici? UpiCo.rol. .
noi?: em
“mea. Acum dacă mă întreb: Cine sunt
niunea meu, este că noi suntem

aici solii naţiunei, veniţi a. ne da cuvântul

l . nici ia: îndo ceeace ne-a ordonat națiunea. Ca soli. dară n'avem dreptu

Plebiscit, ci;Sufirmă, nici a confirmă votul. naţiunei, care nu-l pot numi
de Demn al
u-și!'
alegând
şi
fragiu Universal.” Deci: națiunea pronunţându-se,
Suveranul
ce
..:ccea
ei pe Carol], a veni eu astăzi să votez şi să confirm
veni să votez în contra
meu a hotărit, este a-l socoti mai jos decât mine ; a
Aici: dară. nu e
deciziunei naţiunei aș fi un apostat către Suveranul meu.
de
cestiunea

toţii să moară

a votă,

ci e cestiunea

susţinând

de

a; răspunde

Unirea şi pentru

ceeace

că' Românii au hotărit cu

va fi să „răspundă

o
rilor, națiunea a hotărît că va:răspunde...
|
.
nă).
împreu
(Voci: Cu noi

te
N
n

Pute-

a

a infirmă, nici
Aşă dară, în cât pentru mine, nu mă simt competinte nici
teamă, Domnii mei, a nu
a confirma hotărîrea Suveranului meu, căci mi-e

periclită viitorul: naţiunei. D-voastre, cari aveţi sentimente

şi inimi îndestul

tre, cari suuteţi juni
de nobile, din cari aș. dori să mă inspir şi eu, D-voas
de soarta.şi feridecide.
şi aveţi viitorul înainte, cari la orice pericol: puteţi

în vârsta în. care vecirea ţărei, puteţi face totul ; eu însă care mă găsesc
e
|
deţi, eu... mi-am făcut rândul meu,
oră, pe fiecare minut
fiecare
pe
erupt
Sunt 48 de ani, de când lucrez neîntr

mele, ele sunt astfel, căci
pentru fericirea acestei ţări. Vedeţi ruinele caselor
cu cinci copii umblu
n'am avut chip a mă ocupă de starea mea; şi astăzi
a
a
din casă în casă și pe drumuri.
bine, dară respecHotăriţi dart cu toţii, faceţi ceeace credeţi că e mai
votul meu!
taţi bătrâneţele mele, convicţiunea mea; nu cereţi
Eliad.
e
O voce: Dară „aţi subscris plebiscitul, domnul
ă
general
e
Adunar
plină
în
D-l Eliad: Da, acolo ca singur, aici însă sunt

Am subscris cu poliţia lângă
şi vaş rugă, Domnii mei, să nu mă provocaţi.
i
t!).
“mine. (Protestări din toate părţile: Nu'e adevăra

Ghica, Ministru de Interne: Cer cuvântul.
DD.
(D-l Eliad părăseşte tribuna).
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D-l M. Koslache, Vicepreşedinle: D-l Ministru de Inteine are cuvântul."
D-l D. Ghica, Ministru de Interne : Domnilor, Eram. hotărît să'.nu ieau
"cuvântul în această cestiune, fiind 'cestiune așă de justă şi așă:: do . simțită
:de D-voasire: toţi, încât n'aveă trebuință de vocea mea; dară. sunt nevoit a

vorbi văzându-mă provocat și astfel vă rog să-mi acordaţi ascultarea D-voastre

pentru

Am
“în care

câtevi, minute:

:

4

fost provocat, Domnilor, de. biitrâniul d. Eliad. Credeam
a, ajuns, acest

bătrân

nu

va veni

căc în .etatea

înaintea: naţiunei întregii să susțină

un lucru pe care putem a-l desminţi cu toţii. Pac apel-la sentimentele de
„dreptate şi de adevăr ale D-voastre: tuturor să i spuneţi, vă, rog, dacă Plebiscitul

"s'a subscris prin presiunea poliţiei...
«(Voci unanime:

Nu,

ci în

cea, 'mai

ti
mare libertate).

"Domnilor, A: veni cinevă' să susţie .pe această tribună, lueruri cari .se pot

probă până

la un oarecare punct, aș înţelege ; dară nu m'am

așteptat

dela

“un om în etatea d-lui Eliad să vie a susţineă, că poliţia l-a silit a subșcrie
Plebiscitul. Aceasta esto peste .toată așteptarea

“Dară, Domnilor, cine:
“dovat? lată: d-l Nicolae
crede că, d-l N. Ionescu
de mii de iscălituri cu
(Voci: Nu, nu!)).

mea. -

au fost comisarii Guvernului pentru plebiscit îîn Moli
Ionescu, Negură şi alţii. Ei bine, se poate! oare
să fi luat puterea armată, ca; să întrunească sutele
cari s'a acoperit Plebisoitul ?

D-l Eliad. Cer cuvântul. Rog să-mi daţi dreptul să mă apăr.
D-l D. Ghica, Ministru de Interne: Puteă: d-l Eliade să vină să zică,
"că ţara care i-a 'votat pensiune și recompensă naţională, îl lasă să moară -

de foame (Aplauze. Prea bine !); dară nu să vină să mă

“zicând

că am

insulte pe

mine,

întrebuințat forța armată ca să-l silească a 'subserie pe

D-sa,

"care voește a îndemnă națiunea a negă, o dorinţă exprimată
zece ani dearândul. (Aplauze).
.
Profit de această ocaziune, Domnilor, spre a răspunde d-lui
"că se înşeală d-lui, crezând

în

timp de

N. Ionescu,

că astăzi Adunare
— precum
a a zis d-sa—voeşte

să desfidă Europa. Nu, Domnilor, departe de noi a face o asemenea copilărie. Avem tot respectul și toată recunoştinţa către Europa. Noi, cari

“ne-am lăudat până azi do protecţiunea ci, nu facem decât a desvăli în toată
libertatea opiniunca noastră și a demonstră înaintea Europei, că Unirea fără,
Prinţ Străin este moartea Românici. (Aplauze: prelungite).
Domnilor, Nu voesce să abuzez prea mult de aceste prețioase momente.

: Nu voesce a face un discurs. Am voit numai a răspunde! la provocările
d-lui Eliad, din nou să înţeleagă cât de:tare m'am simţit mâhnit, văzând
că acel om pe care l-am stimat, ca pe acela care mi-a pus, ca. profesor,
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pus pana în
cel dintăiu pana în mână, să-l auz zicând astăzi, că eu i-am,
pe
mâna 'sa cu poliţia, ca. să subscrie în Plebiscit. ... ..
să .mi se. dea
D- Eliad: Nu, d-le Ministru, protestez; n'am zis aceasta:

i

pc

„cuvântul:să mă'explic.. (D-l Eliad: se - urcă la tribună)

mărginească în
D-1 M. Kostache, Vicepreşedinte : Rog 'pe-d-l Eliad „să se
emiterea :opiîn
tea,
liberta
„cursul discuţiunei. 'V'am lăsat, d-le Eliad, toată
ru, „care
niunei D-voastre;; D-voastră

a. fost nevoit

să 'vă

_ discuţiunei.
-*D-l Eliad: Domnii

un. blam.

însă aţi aruncat

răspundă.: Vă

rog “dară să vă mănţineţi

E

mei, Am

d-lui Minist

PI

.

:

în ;cercul

,
ia

început, cuvântul, arătându-vă religiunea mea

ând vreodată credința de
la vârsta de GL de ani. Nu ma văzut 'nime profes
şi cauza, este că atunci
ean,
pământ
„Principe Străin,:ci totdeauna pe aceea de
în-

pilor Străini,şi când am
când eram copil, am” crescut sub regimul -Princi
litatea, luând exemple dela
ceput să cuget, să: răsuflu libertatea. şi naționa
sub. Principii pământeni,şi eu
Lazăr şi dela . Vladimirescu, aceasta a, fost
a fost,

ele. român, care
„cel dintâiu: am fost acel care am felicitat pe. Princip
le mele de naţiocuvinte
Şi
"răposatul Gi. Ghica, tatăl d-lui. Dimitrie Ghica.
. ;

ean, au fost simţite
nalitate, cu care am felicitat pe Domnul Pământ
naționalitatea. noastră sub
De atunci am început să lucrez și,.eu pentru

ae

Domnitori români.

ne aflăm, este numai: după urma
-* Dacă astăzi, d-lor, am ajuns la 'cceace
.'Țara-Românească la. 1822, când
Domnitorilor pământeni. Cine a plecat; din
acum, atât de mare e. progresul
so află sub Domni străini, n'o mai cunoaşte
.p.
a, a
1
|
„iPi
ah
o.
e
a ajuns.
în car
nu
şi
mea
văd progresul în ţara
-: Sub Prinţi pământeni m'am învățat să
sub Prinții Ghiculeşti, Știrbei,
u-se
am decât să vă enumăr ce am văzut, făcând

din 'Țara-Românească, la 1859,
Bibescu şi chiar siib Cuza, căci cine a plecat
tunuri; puşti şi celelalte. .
astăzi vede :în Dealul Spirei turnătoriide
i
(O:voce: Vede sărăcie lucie AI
cevă în proporţiune.
Nu s'au făcut multe poate, însă tot s'a făcut
”
i-am: fost martor ocular.
căruia,
Eu sub -Prinţi români am văzut progresul,
arătat că doresc Unirea,
am
Eu am dorit şi doresc Unirea încă dela 1856,
'să văd două surori îmbrădară unirea vieţei, iâr nu unirea morţii. Doresc
, nu doresc însă să văd
ţişate şi în vieaţă, fără să aibă o barieră între dânsele
două surori întrun

cosciug!

Apoi, după mine, ca să axiste această,

|

a

Unire, ca: să poată trăi: în unire,

|

să am. (Ilaritate). Nu voesce ca
- îmi trebue capul meu, d-lor: alt cap nu pot
voesce ca două corpuri în. cari
două surori să fie puse sub un cap străin; nu
,

curge sânge străin. Aceasta
curge sângele românesc, să fie: sub un cap, în care
- nu poate să intre în convicţiunile mele.
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Iată: pentru ce aim fost totdeauna: pentru Prinţ pământean.
„Terminând adineaori cuvintele" mele, poate să nu [i plăcut la toţi; dară,
cu am

zis că,: “cât pentru

mine,

însumi

cu mi-am "dat votul pentru

naţiune,

însă nu pot st hotăresc viitorul ei cu mintea:mea cea bătrânească și încă,
"socotesc, | că nici nu suntem - chemaţi astăzi aici să votăm pentru naţiune,

căci ca şi-a dat votul :odată și ou mă rogi la' Dumnezeu ca Puterile Carante
să țină socoteală de votul naţiunei. : Din nenorocire însă am. văzut că:nu: se
ține” în seamă şi că -l-au:infirmat și 'nu pot-să viu ca să-l mai: infirm

și eu

acum. Acestea au fost cugetările mele.
:
i,
“Domnilor, In conştiinţa mea vă'spun curat; că şi astăzi votez. în contra
conștiinței mele, dacă aș şti: că so :faco' resbel civil,.de n'am votă.: Când cu
Plebiscitul mi sa spus că de nu voiu subscrie, se va desbină orașul în două,
şi cu-am "hotărît să săcrific sufletul meu, pentru ca să fiu acolo. unde sunt
şi Românii. ceilalţi! Aceasta, am spus-o. şi în jurnal.:.Nu pot să zic că am fost
forţat, dară adevărul este al lui Dumnezeu. Din norocire sau. din nenorocire,
cel! care a venit la mine a fost d-l Gheorghe. Mihail Ghica, prefectul, familiei căruia am fost. cel mai. devotat amic.. D-lui, când a, venit .la. mine, azis

că mă- roagă să merg să subscriu Plebiscitul, ca să nu. se facă desbinaro,
(O voce: Ca.prefect de poliţie a venit?).
IP
Mi-a zis: Nene,

Domnule,

în fine m'a rugat foarte mult. Bu însă văzând

“că vine d-l prefect și îmi zice: «Nene, hai că mă duc, fără d-ta, fiindcă sub'scrierea d-tale face mult, ete., atunci ara fost în
(Uaritate). Mi-am zis însă, ca să nu se: facă sânge,
la municipalitate şi am găsit pe prefectul poliţiei
:pentru asta. Dumncalui Însă a șezut lângă mins,

bănuoală, de; ştiu şi. eu...
cu. merg. M'am dus deci
stând acolo; mi-a părut rău
până am iscălit, fără, să [iu

însă forțat. -.
E
"Această subscriere, Domnilor, alăturea cu.a :profectul poliţiei, am
a socotit-o- eu
de execuţiune.... Să 'mă iertaţi. (Ilaritate). A fost sau nu o execuţie? Aceasta
nu ştiu, dară lumea astfel a tălmăcit-o; au venit mulţi-acasă. la mine să
vadă dacă sunt închis. sau nu. Nu, Domnilor, le-am zis: Eu sunt aici, n'am
-fost închis, nu m'a forţat 'nime, m'am dus şi am subscris, pentru ca să fiu
- şi cu acolo, unde sunt şi. Românii ceilalţi.
“Acum dară, Domnilor, dacă astăzi :cinovă mă încredințează cică se va face
:gueră civilă, dacă nu vom votă, atunci mai bino voesce ca toată Europa să
treacă peste cadavrul meu, decât să se verse sânge între fraţii mei!
-,,

Cuvintele” pentru

ligiunei melc,
„ritate),
-

tot

cari am subscris

în Plebiscit contra . convicțiunei

acele

fao să fiu. Şi. astăzi

cuvinte mă
aa

cu. națiunea,
DE

Puteţi să râdeţi, Domnilor, dară respeolaţi-n mii conviețiunile mele,

şi. re(lla-
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că mi-am
Când seriam acestea în jurnal, am văzut că un alt jurnal a zis
nici peste
linii,
printre
nici
că
luat vorba îndărăt printre linii, eu însă declar

“

IDE

linii, nu mi-am luat vorba. îndărăt.

silit a subserie,
Adineaori, Domnilor, provocat fiind, am spus că am fost
prin forţă. morală,
Plebiscitul. Nu însă, Domnilor, prin baionete, ci numai

care e mai mare

V'aș rugă să
decât cea materială.

nu; orăbiţi întru: a-mi,

iune. prin ziare. Acum,
interpretă 'rău cuvintele. Iu mi-am explicat decluraţ
ea mea, din norocire
religiun
dacă acel car6 m'a pus în contrazicere cu

de
e
sau nenorocire, a fost prefect de poliţie, eu fac însă 'abztraoţiun

pre-.

am fost în tot-.
fect şi zic că a fost la mine fiul unei case, al căreia amic
vechiu, şi, așă am:
deauna, şi acela conjurat în virtutea: prieteşugului cel
subscris.
i făcute de d-l Eliade,
D-l M. Kostache, Vicepreşedinte: In urma deelaraţiune
de putere pentru a
silit
fost
fi
ar
prin care desminte zicerea; cum că d-lui
de forţa: morală:
numai
subscrie plebiscitul,. şi că aceasta a făcut-o împins:
ar veni şi
Eliade
d-l:
dacă
a unui amic al d-sale, trebue să. constatăm că
împins:
fost
a
va puteă zice că
astăzi a. subserie răspunsul Adresei, d-lui nu

i
i naţiunei. la aceasta “decât prin forţă morală, supuindu-se' dorinţe
aa
Da
Se cere închiderea discuţiunei.
D-1 M.

Kostăche,

Vicepreşedinte : Domnilor,

Proiectul

de

|

răspuns din,

în un anume act. Aşă dară d-nii,
partea Adunărei, ce vi s'a cetit, s'a transcris
votând, vor 'binevoi a şi sub-.'
deputaţi, cari - vor fi pentru! acest: proiect,
,

|

i
|
semnă actul.
(Voci numeroase: Du! Da!)

Da

a
Be
a

a

ni

za

|

|
subscriu actul următor:
Domnii deputaţi chemaţi unul după, altul,
Inaltei Porţi şi Puterilor Ga«In consideraţiunea deferenței ce datorează.
naţionale, necurmată şi: afirmată :
«rante, Adunarea, interpretă fidelă a: voinţei
Adunirile ulterioare şi acum;
«cu atâta tărie de Divanurile ad-hoc, de toate

precum şi de Plebiseitul
«în urmă de Corpurile Legiuitoare la 11 Fevruarie,
Îi
e
«din 28 Aprilie,—
înaintea oamenilor,
şi
zeu
«Declară pentru ultima oară, înaintea lui Dumne
pururea ceea-

esle de a rămânea
«că voința neslrămulată a Principatelor Unile
dommia ereditară a anui Prin-"
«ce sunt, o Românie una şi medespărțilă sub
ale Occidentului, şi că Prin«cipe străin, luat dinlr'una din familiile suverane
Principele Carol- Ludovic
«cipele ereditar al României una şi medespărțilă este
Adumarea la rândul săuîl pro«de IHohenzollern-Siginaringen, pe care şi
e
: ai
«clamă sub numelede Carol IL»... :

Votanţi 115.
“Sau'abținut dela vot 6.
-* Voturi exprimate 109.

ti

E
|

e

mi
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„Votează pentru 109, și anume :

Ă

lapati A.

Brăescu Al. * *
Ciurea Lascăr
Ciolac G.
Cnezovici. G.
Filipescu Em.

"

' Lecca Casian
Mavrogheni Sc.
„ Marcovici Al.
Mârzescu Gh.
„Morţun Em.

Yorăscu V.
Ghica Comănescu D.
Iosefescu G,

„Pascal Aristid

Arghiropol Gr.»
.

Berindei Gr.
Brăiloiu

C,

|

Budurescu $.:
Buescu Pană
Cesian $.
CernătescuLI. P,
Ciocârlan QC.
Cantacuzin Adolf :

„Strat

lrussea, C.
Ghica C..
Ghica Vladimir
Golescu A.

„Eliad R. [|
Hiotu V.
Ionescu h.

"Lahovari

N.

Cantacuzin Gr. Gh.

Laurian A. Tr.,
latropol P.

Cantacuzin |. Al.
Grădișteanu 0.

“Lahovari Gr.
Brătianu D.

|

Olănescu Pană
* Opran P.

:

Paciurea Leonida
" Petrescu Al,
Pâcleanu N.
Pleşoianu M.
Polizu G.:
Polizu D.
" -Poroineanu $.

" Racoviţă C.
Racoviţă D,

"Ghica Gr. 1.
Cantacuzino

. Voturi exprimate prin telegrame: .B
Sturdza C.

Sau abținut dela vot: Ionescu
N.:

.
Vârgolici1. „_ Bihleanu AL,
"Pogor V:; :
Lupaşcu AL.
Ttostache Epureanu M. .
Voinov N. |

- Magheru Gh.

Filipescu Gr.

Cantacuzin C. Gr.

Iamandi

V,
I, --D.
St, .
T.

"+ Mihăiescu S.
„Măldărescu N.
„, Mărgăritescu AL,
Negulescu, Istr. .

S$.

Caramlău

C.

Romalo
Rosetti
Rosetti
Rosetti
Rosetti

Sutzu O. N.
Tuteleie Panait. - -

„Ionașcu ],
Liapati Cornel:
“Lahovari Em,. *

Costacopol N.

Răişeanu G.

Vucinic

G..

.

Golescu St. . * -

Deputaţi Minteni :

Fălcoianu

:,

Blarenberg C.
Blarenberg N.

|

Cantar N. !
"Enescu. G. -

-*:

A]...

"

Plagino Al.
“ Plesnilă IL

74

Bălteanu

:

35 Deputaţi Moldoveni i

Adrian G.

Arion Anton

i

"Racoviţă N.
Racotă IJar.
Romanescu C,

„Seryrie Gr.
„Scărlătescu G.
" Slăvitescu: Q,
Slăvescu: N.
Sutzu Gr.
„Tătăranu N.

Turnavitu Se,
“Teohari Ahil .
Văleanu G.
Vileanu U.Zissu Al,
lăleoianu Al.
Berindei D.

“Tell Chr,
C. G,

Grigorescu

,

alş A., Cananău Sev., Pilat N., Sturăza L,.

N - Lateş T., Lecca, În Negură [.,
Tacu D.,

-D-M Kostache, Vicepr eședinte + Domnilor
, Proclam c ă Adunarea a adoptat,
propunerea cu 109 voturi, fiind 6 abţineri
dela vot, (Ura. Aplause pre-.
lungite).
Acum,

Domnilor, vă fac o propunere,
că după cum am început. şedinţa,
asemenea să o terminăm prin exprimarea
de recunoștii 1ța noastră către Ma-

91.

.

iUTORITATEA
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EXEGUTAT ÎN 1966.

Lil

din.
iestatea Sa Sultanul şi Puterile Garante, ca ele să fie bine convinse că
încrede
şi
deferenţă
mare,
mai
cea
de
act
un
partea noastră a fost acesta

dere, că dela dânsele atârnă salvarea naţiunei noastre. |
Domnii Deputaţi se ridică în picioare
Să trăească Maiestatea,:Sa Sultanul !
Să trăească Puterile Garante !

şi &xelamă :

|

Să trăeaseă România una şi nedespărţită ! Să trăească Carol I-'

D-l 1. Fălcoianu : Domnilor Deputaţi, Implinirea tuturor dorințelor

Româ-

niei o datorim Guvernului dela 11 Fevruarie. Să trăească Guvernul! (Urale

prelungite. Să trăească, Guvernul !)
D-1 M. Kostache, Vicepreşediule : Aş

dori ca întru această .zi să nu rămâe

; cari, deşi
amărit sufletul nici unui deputat. Să trăească deci acei Deputaţi
Aplause).
(Ura!
Străin
ele
Princip
pentru
au fost pentru Unire, nu au fost însă

D-l 1. Ghica, Preşedintele Consiliului : Vă mulţumesc, Domnilor, de apro- !

da- !
it
barea ce aţi dat Guvernului pentru osteneala lui. Guvernul şi-a, împlin
|
susţinut,
l-a
toria şi meritul nu e al lui, ci al naţiunei, pentrucă națiunea

în pozi- .
căci altfel, Domnilor, slabele noastre puteri nu ne-arfi putut pune
ţiune a împlini

un fapt așă de mare.

Toată mulţumirea “deci se cuvine Po-

le. Toată lumea :
porului Român, care a simţit atit de: bine interesele naţiona
atâta “maturi- .
„avut
a
poate mărturisi că o naţiune, deşi tânără, dară. care
din. urmă
aceste
întate, atât de mult simţ politic, cum au avut Românii
!
4
trei luni, merită să trăcască. Să trăească dară România
!
Adunarea aclamă : Trăească România
Alte voci: 'Trăească Locotenenţa Domnească ! Trăească Guvernul! .;:
să mulţumim şi biuroului, :
O voce: Nu mai puţin suntem datori, Domnilor,

i condus astăzi desbaterile
şi în deosebi d-lui Preşedinte M.: IKostache, care
a

?
noastre atât de bine. (Ura! Aplâuse" prelungite).
o parte însemor,
Domnil
uităm,
nu
Să
D-l M. Kostache, Vicepreşedinte :
glorios întru mănţinerea ordinei . şi
nată a naţiunei, care a participat foarte
re, -

răm prin -aplausele noast
a libertăţii române : Armata Română. Să decla
Armata Română ! Ura!) .
că, ea a binemeritat dela Patrie ! (Trăească
Mesagiul Inaltei Locotenenţe
D-11. Ghica, Preşedintele Consiliului prezintă
terea Adunărei. proiectul de ConDomnești, pe lângă care se trimite în desba
e
|
stituţie. (Aplause prelungite în Adunare).
ă
Sedinţa se ridică
pe Marţi, 2 Maiu.

la 7 1/a ore

viitoarea ședinț
!
”
aaclam
ubalelor entuziaste şi

după amiază, anunţându-se

Domnii Deputaţi părăsesc s ala în mijlocul
ţiunilor de bucurie.

.

119:

e

DIMITRIE

A STURDZA

Deputaţii Adunărei Elective a României
|

dela 1/13 Maiu

1866.
Alegeri
îndoite

Moldova.
|. Negură .

oi.

.

.:

3, Jud:

-

.:.

1.

.

e.

Ri

Gnczovici

Boloşanii : N. Mavrocordat,

I. Ventura .

Botoşani (oraș) : “Seb. Cananiu, G. Ciolacu +
Hârlău: Iancu Rosetti. :.,..

4 Jud, Calul:

Cassian Lecca, lim

Pilipescu

«Cahul (oraș) : *N. Ionescu, “Chr. Tell i...

5. Jud.. Covurluiu: |. Plesnilă, Costache Varlam.
Galaţi: Mantu Rulu, 0. Varlam . ...
|.

6. Jud. Dorohoiu : '. “Rosâlti, N. V. Pilat ..
Dorohoiu (oraș): "AM. Kostache „Lepureanu, *N,,

lonescu .....,
Mihăileni : A Stat

“Herţa:

Colonel

Pe.
..

G. Adrian

.

. a...

.

"17. Jud. Fălciu; St. Rosetti, 1. Mârza... iai
Fălciu (oraș): *N. Ionescu, 1. Iamandi ,
+8. Jud. Iaşi: D. Tacu, G. Mârzescu .
.

.

Iaşi (oraș): Eug. Aleaz, Gr. M.. Sturdza,

D. Ro-

setti Solescu, 'I. Lateș, A. Brăescu, Al. Lapati..
'9. Jud. Ismail: Al. Plagino, Lascăr Ciurea . .
Cantacuzin,

Em: Filipescu
Neamţu: C.N. Sutzu, Calimah-Catarziu.

|

Piatra-N.: Colonel

.

T. Neamţu : “Gr. Cozadini,.

"11. Jud. Putna:
I'oceşani:

G.

Roznovanu, N. Gridov.!

O

„10. Jud.

(Oraş): 1. A.

V, Pogor, AL, Balş

Panait 'Pufelcică, N.

Odobeşti : Al. Sihleanu ,

|

Voinov.

LD

Ismail

e

e

99

.

DWD DO LO DD 9
III

.

LD

.

pe

..

A

«:.

Bolgrad (oraș): Ar:stid Pascal, G,

=

CanU

a]

ID

”

—._—__

| 2, Jud. Belgrad: *D. Ghica Comiinescu, a: Ri

IND DD

Tg. Ocna: *Chr. Tell.

DD __.:
ZII ZI

.

O.

Al. Lupaşcu,

D_WID

Jud. Bacău:

Bacău (oraș): N. lonescu,|. Lecca...
. .

....
——

1

|
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|

DO DO

12. Jud. Roman : I. Vucinie, D. Ghica Comănescu.

D. C. Sturdza, "I. Bălăceanu ;
V. Forăscu::.
| 13. Jud. Suceava: C. Murguleţ,
Fălticeni : Em. Morţun, *G. Mârzescu.

G.. losefescu, Î. Lecca.

(oraş):

D9
09
DO
U5

'Tecuciu

.-

St. Golescu,-l. Strat

14. Jud. Tecuciu:

vrogheni

.

ec.

«o

.

“o

.....
Nicoreşti : *D. Copeţchi .
15. Jud. Tutova: M. Kostache Epureanu, Se. Mai...

cc...

9.9

29

cIei
Bârlad: V. Romalo, |. Vârgolici SD
16. Jud. Vasluiu : 'T. Rosetti, [.„Sturdza î..
Vasluiu (oraș): "D. Cozadini, Ge Mame

Deputaţi de juăeţe 32 h os75 E
oraşe "43

, 10

2
1
ee

“Totalul deputaţilor

Muntenia,
l, Jud.

Argeş : AL

Zissu, N.

62

*

.

E
Slăvescu

a.

.

- : =» i
Piteşti: G. Enescu, Radu Ionescu.
. 2 1...
Curtea de Argeş : AL Bălteanu
. Jud. Brăila:

Gr. “Filipescu, AN.

Blarenberg +:

Marcovici. » + *
O oila (oraş): Al. Ştirbei, Al:
3. Jud.

Pleşoianu + =
1
Buzău: |. Fălcoianu, M:

.
coviţă .
Buzău (oraș): N. Cantar, D. „Ra
a. .
e
Mizil : N. Păclăanu ! ee
S. Făâlcoianu . 4. Jud. Dâmbovita : V. Hiotuj
C. Pussea a. o
Târgovişte : Tache Poroianu,
- -- î.
Găeşti: Pană Olănescu » - Memoriile Srcţ. Istorice.
Analele A. R—Tom. XXXIV.—

m.

.
.

Ț

alegeri

'Prefecţi
„Contestaţi

Ț

Indoile

0
DWD

99

DD

|
|

(oraş):

o.

Roman

Pi

|
L

13
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5. Jud. Dolj: Gr. Arghiropol, P. Opran

.....

9

114

Co

aj.

6. Jud. Gorj: “Gh. Magheru, * Em. Oropleseu
Târgu-Jiu : Chr.

Tell,

C.

+

Brăiloiu

17. Jud, Ialomiţa : Gr. Sutzu, N.

NE

Costacopol

Călăraşi: Sim. Mihăilescu, C.'Blarenberg'

|

: .

I. Brătianu,

D.

DD

8. Jud. Ilfov: C. Gr. Ghica, Adolf Cantacuzin .
Bucutești:

EI

15

[ocina

DO

Laurian

9

i

Treb.

__W9

Calafat : A.

ca

Craiova : G. B.. Ştirbei, N. Racoviţă

Brătianu, Panait la-

a]

tropol, C. Ciocârlan, &r. Serurio,*Q.. Adrian -"
C. Caramlău

.

BOI

* Olteniţa:

10. Jud. Muscel:
C.-Lung:
| 11. Jud.

|. |. .

...- e...

G. Costaforu, Se. Turnavitu

I. E. Rădulescu,

.

* St. Golescu

Olt: Vladimir Ghica,

"Slatina:

-

.

DWD

Î

C. Văleanu ...

G. Văleanu, Dr. G. Polizu.

DDD

Boerescu

x

9. Jud. Mehedinţi : |. Ionaşeu, C. Romanescu .
«T. Severin: 0. Racoviţă P. Cernăteseu, V.

....

Văleni : Istrati Negulescu

. ..

Câmpina : Gh. Gr. Cantacuzin

DD

19. Jud. Prahova: Cornel Lapati, C. G. Cantacuzin
Ploeşti: Anton Arion, C. 'T. Grigorescu . .
......

cc.

. .. o.

13. Jud. Râmnicu-Sărat: C. Grădişteanu, 1, Gr.

15.

Râmnicu- Vâlcea :

A.

Golescu,

St. Bu-

durescu .
[te
R. Vâlcea, (oraș): G, “Slăviteseu, Gr. Lahovari
Ocnele Mari: N. Lahovari . . a...

Drăgășani: Al. Se, Popescu
Jud

Romanați:

Caracal:

.

|

Ahil 'TYeohari, Gr. Berindei .

V. Măldărescu, Stănuţă Cezianu

, .

pl

|

|

Jud.

——

14,

LD_D9

Ghica,
e
ct...
R. -Sărat (oraş) : D. v, “Polizu, AL. Mărgăritescu

DID

|

+1
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Jud. Teleorman:

T. Măgurele:

|

Berindei,

Ilariton

Racotă,

|. Bălăceanu

Leonida

,

2])

Pa-

Ciurea e e...
AMexandria : G. Scărlătescu .

Roşiori: Gr.C. Cantacuzin.

........
DD

|
|

D.

115

17. Jud. Vlașca: G. M. Ghica, N. Tătiranu. Giurgiu :: Pană Buescu,
Deputaţi

PR

2

|
j

de. judeţe 34

pa»
Indoite

Em Lahovari

oraşe 50

alegeri

.

s

.. 2)

Renunţări ......
Totalul Deputaţilor:

-

-

LL]
81

Depulaţii Adunărei Fleclive. a României.
-

Judete.

Moldova . . ... 32 443

Muntenia . . ..

pt

- Scrisoarea

Sultanului :

Garvernului

A

:

=

50 =

„66 +8

E

.

Oraşe

Total

.

TD

4 —

159

Provi: ori

—

Indoite

alegeri,

13
3

Total

= 07.

...

:

= 81,

Ge

din 1/13

|
ete.

= 43

Brau, “adresată

.

|

«Sire,

«In urma abdicărei Principelui Alexandru loan în 11 Fevruarie anul curent, Adunarea Generală a Principatelor- Unite, . compusă de Deputaţii “ŢăreiRomâneşti şi ai Moldovei s'a întrunit în București.
«La 1 Maiu, Adunarea, înlerpretă fidelă a voinț[ei naționale, czprimală

de Divanurile ad-hoc, de loale” Adunările

succesive şi în

ullimul

loc de

Corpurile leggislative la 71 Fer uarie și de -Plebiscilul din 214 8 Aprilie,
a declarat că voința unanimă a Pr incipatelor- -Unite este de a: rămânei,

pentru totdeauna umile, și a aclamat prin 109 voturi contra 6 abţineri, ca
Principe Ereditar pe Alteța Sa Serenisimă, Principele Carol- Ludloyie de

|
Jlohenzollern-Sigmaringen.
aipeVoastre
Aaiestăţii
a
«Plină de încredere în Aug gusta vanăvoinţă
riale pentru Români, totdeauna fideli legălurilor seculare ce-i unesc cu
Curtea Suzerană,: Adunarea vine, cu cel mai profund respeol, a supune

|

116

„DIMITRIE

această alegere la cunâşlința

A, STURDZA.

Maiestăţii

Voasire

98G

Imperiale,

rugând-O să

recunoască pe Alesul 'Tărei.
”
«Dumnezeu să prelungească Augustele zile ale Maiestăţii Voastre Imperiale ! Dumnezeu să proteagă Imperiul Vostru! Aceasta este cea mai vie

şi cea mai statornică dorinţă a. naţiunei. și a Adunărei

Române.»

Scrisoare ea Preşedinţilor Adunărei
Iohenzollern din 1/13 Maiu:

Principele, Carol

Legislative

către

de

1

«Subsemnaţii, Preşedinţi ai Adunărei Naţionale a României, vin respectuos
-a face cunoscut Alteţei “Voastre Regale, că Adunarea, în număr de 1l5 Deputaţi prezenţi în şedinţa sa da astăzi, în prezența Agenţilor Inaltelor Puteri Garante, a votat cu 109 voturi pentru şi G abţineri, prin apel nominal
și înscrierea votului, rezoluțiunea următoare:
«In consideraţiunea deferenței ce datorează Inaltei Porţi și Puterilor Ga«rante, Adunarea, interpretă fidelă a, voinţei naţionale, necurmată şi afirmată
«cu atâta tărie de Divanurile ad-hoc, d6 toate Adunările ulterioare, şi acum
cîn urmă de Corpurile Legiuitoare la 11 Fevruarie, precum şi de Plebiscitul
«din 2 la 3 Aprilie ;— Declară, pentru ultima oară, înaintea lui Dumnezeu și
«înaintea oamenilor, că voinţa nestrămutată

a

Principatelor-Unite

este de a

«rămânea pururea, aceea ce sunt—0 Românie una şi nedespărțilă, sub Domnia

«Eredilară a unui Principe Slrăin lual dintruna din familiile Suverane
«ale Occidentului, şi că Principele Eredilar al României una şi medespărțilă
ceste— Principele Carol- Ludovic de Hohenzollern- Sigmaringen, pe care Adu«narea, la rândul său, îl proclamă sub numele de Carol Liu,

aAducând această Declaraţiune la cunoştinţa Alteţei Voastre Regale, -Vă
rugăm să primiţi sentimentele de dovotament a întregei naţiuni pentru Suveranul

său.»

a

.

Principele Carol serie Regelui Wilielm al Prusiei 0 Scrisoare personală,
îusoţiti de Demisiunea Sa din armata regală.
«Maiestatea

Voastră Regală

«Va binevoi să primească cu o iertare șiș cu o indulgență particulară cererea,
mea de demisiune din serviciul regal, ce li adresez cu o adâncă emoțiune.
«Când această cerere va ajunge în. mdnile Regelui meu, na voîu mai fi
credinciosul soldat al Maieslăţii Voasire, ci mă voiu află în cel mai scurt
limp în capul unei cârmuiri, la care volul unanim al poporului român
uva chemal.
.

«Plin de încredere în Dumnezeu şi cu nestr ănuntală credință, că o înimă
leală şi o voinţă

dreaplă

coipensează multe

defecte individuale, îeau

aSu-
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pră-mi acceptarea
sper să îzbulesc a-i
este astăzi obscură
«Pentru a ajunge
beră, am trebuinţă
bizui în totdeauna
Maiestăţii Voastre.
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unei pozițiuni: dificile, atacată din toate părţile; dar
da o temelie stabilă și durabilă, deşi această sarcină
|
încă și încurcală de polilică.
şi licurată
ă
conştiinţ
0
pe
-mă
bazându
la acest scop,
mă
să
puţin
cel
puteă
'a
de
pentru liniştea mea morală
a
uptă
neîntrer
graţia
pe simpatia tacită, pe favoarea şi
m
e
-

ex<A nu aveă siguranța în această privinţă, aceasta ar îngreuiă în mod

îndeplini cu
traordinar marea mea sarcini și mi-ar -răpi curajul de a-mi
a
a]
aaa
:
bucurie datoria.
pe Maiestatea Voastră, pe :toată Casa Regală
nteze
binecuvi
să
eu
«Dumnez
e
|
şi scumpa mea Patrie Prusiană.
a și pentru totdeauna oriunde
totdeaun
în
fie
să
onoarea
şi
«Victoria, gloria
«Cu

o fidelitate nestrămutală,

al Maiestăţii

tă

i

fâlfăe drapelele prusiane.

toată .vicața

suni în

i

cu iubire

şi respecl

Voastre cel mai umil şi mai supus sertilor şi văr,
0
«Carol, Priucipe de Hohenzollern.»
|

a Prusiei:
Devitigiunea Priicipelui Carol din Armata Regală
«Prea August şi Prea Pulernic Rege,
-

«Prea grațios Senior şi Văr,

«Rog

demisiunea
prea umilit pe Maiestatea Voastră a binevoi să acorde

ăde consecinţe, şi pe
mea din Armata Regală. Aceasta este o hotărîre plin
mă departă
numai cu mari lupte interioare. Ea mă obligă a

care am luat-o
inimă şi suflet.
dintr'o poziţiune, căreia îi aparţineam cu
e, este de a face acest,
«Ceeaca-mi face îndoit de mâhnitoare această hotărtr
slabale-mi puteri mi-arfi perpas intrun moment când aş fi putut, pe cât
mis, să servesc pe "Regele meu cu devotamentul cel mai fidel și cu cea mai

mare abnegaţiune.
«Maiestatea

Voastră

|

Da

|

:

să nu judece cu meînduplecala

5

severilate a legei și

lucră, ci să se îndure a apreciă
disciplinei militare modul mneu actual de a
întreprindere penru care cred
cu măsura Clemenţei şi Indulgenţei regale o
i
reuşi.
că posed cu ajutorul li Dumnezeu pulerea dea
înalla
«Cu

cel nai

profund respect și în simţimântul intim simţit despre

totdeauna, în toată iubirea şi
gravitate a nouăi mele soare, rămân „pentru
umilitşi cel mai SUpus
recunoştinţa,al Maiestăţii „Voastre. Regale cel mai
ia
DI
E E
servilor şi tăr,.

„» «Carol. do Iohenzollern,»

.
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din Ziirich în 1/13 Maiu
|
o

o

988

Impăratului

Napoleon III
Ia

«Sire,

«Sufragiul Universal al României, fără să-l fi căutat cu, na chemat
la
cârmatirea Principalelor- Unile. Nam crezut că pol să declin această
muisiune, ce Provedinţa îmi împuneă,
|

«Am plecat, încrezător în Dumnezeu și în Maiestatea Voastră. Indrăzn
esc
a speră că Ea nu va dezaprobă hotărîrea ce aim luat.

câm în mine sânge de al Său şi, deși într'o pozițiune. mult mai
modestă,
voit să urmez exemplul” Maiestăţii Voastre.
«Ea sacrifică exislența Sa ţărei care; îuspirată de Dumnezeu,
a chemat-O
la tron prin vocea Sufragiului Universal. Am . crezut deci, după
exemplul
Său, că trebue să merg a mă devolă acelor populațiuni,
cari mau ales,
amintindu-și înrudirea mea.
E
:
«Dreplurile Porții vor fi respectate, și puterile şi grijile mele
'vor linde
am

la mănţinerea concordiei și păcei şi la aducerea prosperilăţii în Principu
le.

«Indrăznesc deci a speră, că Maieslatlea YVoastră va binevoi
a păstră României şi . Principelui său puternica Sa prolecțiune,. care
face să renască,

şi susține naţionalilățile asuprile,
«Impăratul

să

binevocască

a

Maiestăţii Sale Impărătesei și a mă
ete., etc.».

e

prezintă

omagiile

recomandă

|

mele

Augustei

prea

respectuoase

Sale binevoinţe,

Serisoarea adresată din Ziirich în 1/13 Maiu Iupăvatului Rusiei Alexandru
II

de Principele.

Carol:

|

Sire,
«Maiestatea, Voastră Imperială știe în urma căror eveneminte
'am fost chemat, într'un mod neașteptat, a mă pronunţă asupra Plebiscitului,
care mi-a
încredințat Domnia României. Ales în miod spontaneu de un
popor, pe care
0 lungă și dureroasă experienţă nu-l lăsă să mai întreva
dă o altă cale de
mântuire decât alegerea unui Principe Străin; recunoştinţa,
onoarea, în pri-

vința căreia, Maiestatea Voastră este un așă bun judecător,
totul îmi făcea v

datorie de a nu înșelă așteptarea şi speranțele Românilor. m accepta
t deci

lronul ce mi se oferiă,şi astăzi, în momentul de
a luă în stăpânire noul
mea Stat, privesc ca una din cele dântâi datorii ale
mele a adresă, această,
scrisoare Maiestăţii Voastre Imperiale, nu numai
pentru a-I anunţă venirea mea în Principale; ci mai mult penlru' a-I
explică, precum încerc
so fac aci, motivele cari au delerminal deciziunea
mea înir'o ocaziune aşă
de gravă şi așă de neaşteptate,
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“ «Inalta judecată

va privi aceste molive sub adevăratul lor punct de vedereşi că Ea va bi-

nevoi să-mi acorde, în noua condițiune în care Provedința ma pus, Inalla
Sa prolecțiune, de care mă, voiu face demn. Mulțumită lui Dumnezeu, Sire,
interesul aarelui Imperiu, la ale cărui destine preziză Maiestatlea Voastră,
:a
și acela al României, nu suul aşă de deosebite, încât să nu fie în: stare

împăcă datoriile mele de Principe Român cu venerațiunea şi iubirea ce'de
închinat Maiestăţii

mult timp am

Voastre. Prin urmare

nau va: atârnă

de

mâne, ca înțelegerea, ce a subsistai alâi de mult timp între -cele două po:
o
poare, şi la umbra căreia România a crescul, să nu se vestabilească pe
însembază solidă şi stabilă, slrângându-se din zi în zi, până înoaru
Orientului şi a Creştinătăţii.»

nată de' Provedinţă pentru desrobirea

“Scrisoarea

Prineipelui Carol, adresată

Sultanului Abdul-Aziz, serisăîn

Ziivich în 1/13 Maiu şi trimisă la Constantinopole, îndafă după sosirec
Principelaui. Carol la Turnu-Severin în 8/20 Maiu' prin 'Locotea
nentul Sergiu Lenș:.
«Sire,

:

SEI

i

a

«Ales Principe al României prin alegerea liberăşi sponlancă a napopor, care
țiunei, am trebuit să răspund fără a şovăila apelul acestui

a
îmi făceă onoarea a-mi încredinţă destinele sale.
la ţara ce m'a ales,
privire
cu
«In acelaş timp onoarea aceasta împune,
lui Dumnezeu.
ajutorul
cu
datorii pe cari sper că voiu şti să le: împlinesc
Iinperială
Voasiră
tea
_- «Această acceplare îmi creează față de Maiesla
Tractate
că
adevăr,
obligaţiunice na le pot nesocoli. Naş puleă, uită, în
Si
.
seculare leagă Principatele de Imperiul Oloman.
. Gelos de a mănrespeclă
le
a
de
une
«Aceste Tractate am ferma întenți
am devenit, voiu
.
cetăţean
ţinea pe de o parte drepturile naţiunei al cărei
legăturile ce
strâng
să
ca
întrebuinţă pe.de -altă parte toate silinţele mele,
unesc

cele

două

State,

pentru

folosul

lor mutual,

şi

lealitatea cu “care.

fac

îmi dă putinţa de a speră
această declaraţiune Maiestăţii Voastre Imperiale
mele sar-

îndeplinirea, îndoitei
că din parte-l Ea va binevoi să-mi -ușureze
de bunăvoință, ce în totdeauna,
cini, continuând pentru România simţimintele

i
a arătat faţă de ea.
de a fi, Sire, al. Maiestăţii Voastre Im=
rea
onoa
am
«In această aşteptare,
i
amic.»
periale prea umilit servitor şi credincios
%

120

i

|

DIMITRIE A, STURDZA.

In 5/17 Maiu, Pr incipele

-

Carol-Anton

„sează din Diisseldoi f 2 mătoarea
ceată la Paris :

990

die Hohenzollern

scrisoare
i

d- lui Ioan

adreBălă-

: «Fiul meu îmi : trimite. două scrisori, cari trebue să ajungă la destinaţia lor.
«Scrisoarea aăresată Ium păr ataulaui Fr ancezilor poale fi încredințată Doamnei
Cornu; dar. scrisoarea pentru Si. Peters bu g nu o pot.trimile eu, fiindcă
nu mă pol servi de intermediar ul Legaţiunei Ruseşti din Berlin. Vei aveă,
deci bunălaiea a te însărcină să afli un mijloc penlru a o transmite.
„. «Mâne ori poimâs:e, după îndemânările călătoriei, fiul meu va ajunge
"pe teritoriul nouăi sale palrii. Dumnezeu să-l lumineze, ca să priceapă

năreața însemnălale a nouăi sale misiuni!
"«Vei înțelege. că înima noastră .de părinte bale, în. măsură ce fiul nostru
se apropie de îndeplinirea. datoriei celei. sfinte, căreia va: trebui să. răspundă cu toală- tragerea de inimă a unui. bărbat onest.

«Ştirile din ziare, privitoare la atitudinea Porții Şi, Rusiei, nu sunt prea
asigurătoare. S'ar păreă că şi Francia se retrage în urma articolului din
«Le Constitutionnel». Pe de altă parte, votul Adunărei, pe care ai:avut bunătatea să mi-l

faci

cunoscut, și pe

care

mi

l-a comunicat direct

şi

Guvernul

dia Bucureşti, dâu curajul şi avântul necesar, pentru a rezistă, la orice dificultăţi se vor ivi. Aştept Deputaţiunea pe Sâmbătă sau Duminică. Sper să-i
pol anunță, reuşita faptului împlinit. »
+:

In. 30. Apr ilie (12 Mau),

Pr jioipele Carol

trece prin 1 Maieiiţa

și Darmstadt și sosește dimineața, la 'P'riburg, continuând călătoria
prin Bdle, Wualdshut, Turgi şi Ziirich, unde sosește la 'orele 2.
Baronul de Mai yenfisch îl pr imește aci și apoi îl întovărășește, precum şi doi ser vitori ai Casei părintești.

Tu 1/18 Maiu,

Anton

d-nul

de Hohenzollern

de

Werner.

o telegramă

trimite: Pr incipelui

Carol-

şi o scrisoare.

Telegrama din Zitrich :
«Manuscriptele vechi mi s'au promis pe Marţi. După aceea pornesc.»

„ “Serisoarea din San

Gallen:

«Sperez că Alteța Voastră/ Regală ați primit telegrama mea

din

Ziirich.

Călătoria noastră a mers bine până acum. Suntem sănătoși. Mayenfi
sch sosise cu 0 oră mai înainte şi ne aşteptă. la gară,. Am
telegrafiat imediat
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lui. Aepli la San Gallen şi ni sa,răspuns căseara va fi la Zurich. Indată
după, sosire, Mayenfisch' şi eu l-am întâlnit,şi ne-a aratat toată bunăvoinţi;
dar erau două dificultăţi şi anume,—că nu poate să se reîntoarcă acasă

decât a doua zi seara și că şeful

departamentului poliţiei e un "coleg al

îl va rugă să pregătească hârtiile. Aceasta ne-a: silit să mergem

lui. Pe

accosta

stu un

servitor, Vom-.vedeă ce vom face ; în cel mai.rău caz, va trebui să

„la San -Gallen şi sperăm să ajungem. la -Miinchen Marţi, destulde timpuriul
cu trenul de seara, mai departe.. Principele Carol. e foarte
ca să ne pornim
bine. dispus. şi :scrie diferite scrisori, cari se vor trimite dela San Gallen la
Diisseldorf, pentru a se trimite unde trebue. Principele doreşte să comunic
că' ziarele' nu-l neliniştesc. In .realitate, nici.mie nu mi se par neliniștitoare.
se por. Mayenfisch mi-a spus că-și închipuiă, fără a şti, de ce a trebuit să
nească, şi e foarte dispus. Ziirich și împrejurimile lui sunt atât de frumoase,
încât ne atrag, chiar în dispoziţiunea în: care suntem. Timpul este. ploios.
Lenş .nu.. ne-a adus
Ne gândim în ce dispoziţiune sunteţi 'la Diisseldorf.:
..pe. pasaportul
înscrie
putut,
sa
nu
că
nimic nou. O nouă dificultate este,
vie după noi..Pe

pasaportul lui Mayenlisch

Wachter
. le
nume

e înscris

.de

54 ani, încât Seelos nu-l poate înlocui.Cu ajutorul lui: Dumnezeu -vom - fi

sosiți

Vineri

DR

pa

i

ţel.»,

searala

pelii Varol-Anton de
Princi.
scrie er
In 2/14 Maiu, d-l de Wern

- Hohenzollern din San
«Ieri iam

Gallen următoarea

fâcut: multe planuri şi le-am

E

scrisoare:

părăsit unul după altul: Mayenfisch

s'a pornit azi dimineaţăla Miinchen cu Scelosşi va cer6 acolo
necesar.: Si Lenş s'a; pornit:la Minchen,

şi ne vom

întâlni

pasaportul

cu ' dânsul

pe

căci altfel nu
vapor. Ar" fi fost de' dorit să aibă o voie de a trece 'vămile;
cu noi, însă
poate luă: nimic cu sine. Hârtiile cele mai importante le luăm
unde sper” că nu
un portofoliu vom trimite dela San Gallen la: Dusseldorf,
se va deschide, plătindu-sela vamă

taxa cea mai urcată. Ar fi însă de ne-

cât imai iute la adresa

voie'ca acest portofoliu'să se trimită
meu,

îndată ceva

tovarăşului

sosi știrea; că a ajuns la locul destinaţiei.»

San Gallen aIn 3/15 Maiu, Landammnanul, Aepli trimite din
de Iohenzollern::
mătoarea scrisoare: Principelui Carol- Anton
e şi
. Carol
e , că Principel
' Regale
cAm 'onoarea.a comunică Alteţei Voastr
D-l
.
-dorite
dela mine cu hârtiile
nt
d-l de Werner în acest momeies
posta,
cu

de

Werner. m'a. rugat să

alăturatele

scrisori

voiu remite la poştă

trimit

Alteţei ..Voastre la

și un. portofoliu mare
după

amiază.»

>

Diusseldof,

cu..hârtii. Pe: acest din..urmă îl
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In 2/14-Maiu, Principele Carol se duce la San
Gallen
. cu d-l
de Werner. Ziarele aduc stirea că Rusia, și "Turci
a „vor să ocupe
militărește

România.
E
e
i
In 8/15 Maiu, Principele Carol își procură
în Sau Gallen, prin
intermediul Consilierului cantonal Aepli,
un pasaport svițeran

— sub naumtele: de Carol IHettingen, mergând
la Odesa pentru
afaceri. Principele își continică drumal prin
Rolwschach și Lindau
și sosește prin Rempten la Augsbu'g, unde rămâ
ne noaptea. -

Iusemmnările autentice ale Landammanaului de
San-Galle
— Arn

nold

Otto Aepl
— asup
ira dărei Pasaportului Eilveţian

Priucipelui
Carol de Tohenzollerii.
i
|
Aepli eră Președintele unei
Societăţi patriotice elveţiane, care
so pregăliă a serbâ..50 de ani: de existență
prino călătorie festivă
la Ziirich, Basel, Miihlhausen şi Waldshut
, N
In: seara-de 12 Maiu membrii Societății trebu 3
iau să se pornească
din San Gallen.
N
CR
au
“La 4'ore seara Aepli „primio teleg
ramă din Ziirich. a. Baronului de Mayenfiseh:—
«Te pot află acasă mâne dimineaţă, trecâ
nd
spre Weinburg? Sau undete pot
află?»
a
„Weinburg e Castelul Principelui Carol-An
ton de Hohenzollern
în Elveţia.
a
a

Acpli: a răspuns imediat, că seara la
9 ore va fi în Ziirich,
» “Cum sosi la Ziirich, la Otel Baur,
Aepli a fost „îngunoștințat că,
doi -domni îl aște
ptauîn

sala. de

intrunire.

Acol

o : erau: doi domni
la o masă. Cel mai în .vârstă -se prezintă
ca. Baronul de Mageufisch; al doilea ca de Werner. Amândoi
exprimară dorința de. a
avcă

o convorbire

secretă.

a

a
Si
De Werner îmmânează lui Aepli.o scris
oare a. Principelui. de
Jlohenzollern. “Totodată i se comunică că
Principele Carol, al doilea,
fiu a Principelui,a primit: să fie Prin
cipe:al "României, ales fiind
de unanimitatea: popor

ului românesc, și că prin urmare are
de gând
să. meargă acolo îndată, trecând prin.
Austria. Temându-se că va fi
oprit:în. Austria, dacă va: călători ea,
Principe. şi-pe numele său, El
dorește a aveă un pasaport de San
Gallen. Dacă nu ar puteă, căpătă,
un asemenea pasaport, Principele
Carol ar trebui să-și îndrepteze
călătoria sa, prin “Constantinopole, ceeac
e trebue evitat. Un asemenea
pasaport âr fi do nevoie și pentru de
Werner. Baronul. de Maijenfisch aveă un pasaport prusian pe
'numele său.
E
Sorisoarea Principe

lui

de

Iohenzolleru

confirmând

cele: zise,

093

.
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să faciliteze această călătorie a Principelui Carol,

insistă ca Aepli

nu numai: pentru a îndeplini o dorință! a acestuia, ci și o dorință

a Românilor,

cari speră 'că prin acest Principe vor ieși din certurile

periculoase

și: din . greaua,

nilor lor.
" Cererea

eră greu

de

faţa, veci-

situaţiune în care se 'aflăîn

A
îndeplinit.

1
ae
a
Stă împotrivă 'iuţeala cu care

se csreă îndeplinirea dorinţei, serbarea condusă, de ':4epli. Reintoar-

cerea la San Gallen ar fi produs: neîndoios o sensațiune, cu atât
mai mult că, întreaga serbare se împiedică, și că Aepli căpătase un

pasaport francez: pentru toată societatea, pentru a merge și la Mihl-

hausen. Mai. eră '. împrejurarea, că trebuiă dat: un pasaport d-lui
de Werner ca neguţător, călătorind la Odesa, în care .să fie cuprins
eră dificil de obşi Principele ca,. fiu al său. Ii fine, pasaportul
ținut din cancelaria; poliţienească, a Cantonului, unde nimeni nucu-

noşteă pe acei cari trebuiau să figureze în' pasaport.
Cunoscând mai deaproape pe Principele Carol-Anton .de „Ilo-

henzolleri din relaţiunile urmăritede Aepli cu Guvernul prusian și
privitoare la construcţiunea, unei căi ferate alpestre prin Lukmanier,

cerevea nu se! putea ocoli uşor. Trobuiă în tot cazul ca, Aepli însuș
De
a
să 'facă lucrul posibil. :

“So hotări în comună înţelegere, că: Luni în 14 Maiu se: va ţineă
Se
Pa
o nouă -conslătuire în San Gallen.
de IohenPrincipelui
Inainte :de culcare, Aepli a. ars scrisoarea

lui de Werner. Scrisoarea, eră: foarte agitată
zollern după stăruința
— «Stăm sau în
și atingeă și politica generală.: Se ziceă între altele:
ajunul

unui mare

Olten,

Aepli

răsboiu

dintre popoare,:sau

în faţa unei

nouă ere

— Speranţa întrunirei unui: Congres, dorit de Impăratul
de pace».
ae
AeL a
ae A
DE ci
Napoleon, nu se stinsese încă.
Scrisoarea și cererea, au agitat foarte mult pe Aepli. La stațiunea,

că Principele

ceoti

în ziare

o telegramă:

Carol a:primit chemarea

din București,

care anunță,

poporului .român. "Această,

alegerei
știre a surprins pe Aepli,: care își închipuiă, -că . primirea
Ie
.
România;
în
de către Principe nu eră cunoscută
Ziirich, Aepli
- La reîntoarcerea sa dela serbare, trecând iarăș prin.

imposibil de
întâlni la gară.pe de "Werner, şi-i comunică că-i va fi
din San
a aveă pasaportul -fără a iniţiă, în secret pe Șeful poliţiei două

da
Gallen. Această . propunere a, fost .primită şi se hotări a
parWerner,
:
Prederic
de
pasapoarte: — unul pe numele adevarat
Carol
de
numele
sub.
:și - altul pentru „Principe
ticular din 'Thal,

acest. nume,
Jettingen, fiindcă familia, sa, „posedă un castel „cu.

şi
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că; persoanele.
din familiile princiare, când călătoresc incognito, își
ieau: numele proprietăţilor lor. Afară de aceasta, Principele s3 înfăţișă lui Aepli ca o simplă persoană privată. Fiind, proprietar. în
Cantonul: San Gallen (prin. Castelul W einburg), și locuind adesea
luni de zile în Canton, i se puteă da un pasaport chiar fiind străin.
Vreun. pericol: nu .eră pentru Canton, ca ei să-și piardă drepturile
de cetăţeni, căci nu erau cetăţeni elvețiani.
Se conveni deci, ca toți să iea trenul de noapte la San Gallen,
şi'să sa întrunească în 15 Maiu, la 9 ore dimineața, în biuroul
lui Aepli. Baronul.de Mayenfisch, pornise spra Miinchen, Principele

şi de. Werner
„In

15

Maiu,

au mers la San Galen la otelul «zur Linde»..
înainte

de

9

ore,

A4epli

a

iniţiat

în

cestiune

pe

Consilierul de Guvern Eduard Steiger. de Plaiwil, care arată toată,

bunavoinţă. de a da concursul

său. La 9 ore dimineața, de

și. Principele Carol au. venitîn localul

„_Aepli serie

Guvernului.

Werner

despre această întravedero următoarele:

. «Principele, cu care numai atunci am făcut cunoştinţă, eră un tânăr amabil
“de 26'de ani. El mi-a spus că, îndată ce va pune piciorul pe teritoriul
românesc, va anunţă sosirea, sa la București, şi va, trimite scrisori la Constantinopole şi la San-Petersburg, pentru a anunţă acelor Curți, că el nu
are de
gând a schimbă cevă în relaţiunile dintre Principate şi - Poartă.
Principele

credeă, cu siguranță, că intrarea sa în Principate va constitui

un fapt

pră-şi o grea problemă, nu numai

ci și în pri-

îm-

plinit, care va fi hotăritor pentru rezolvirea, cestiunei alegerei
sale. .
«Eu nu am putut să mă stăpânesc a observă, că Principele şi-a
luat asu-

în privirea călătoriei

sale,

virea viitoarei sale -poziţiuni. Il făceam atent, că e de mare importanţ
ă a se
pune în relaţiuni bune cu Rusia, şi că Serbia va fi pentru
dânsul un vecin

neliniștit, Principele a aprobat prima parte a obser vaţiunilor mele,
dar pentru
Serbia a zis că 'vafi un bun vecin.
E
«Mi sa. părut că de Werner priviă viitorul cu oarecare îngrijire.
Consilierul de Sleiger a însoţit pe amândoi domnii în camera
poliţiei cantonale,
unde sau luat semnalamentele şi s'au întocmit pasapoartele.
«Pasapor
tul i purtă numele
. Principelu

de Carol

Hellingen,

particular
din

Thal, circumscripţia Unterhernthal, pentru călătorie la Odesa.
Semnalamentele, astfel. cum

se află în Arhiva

Cantonului

de San Gallen, sunt:— Vârsta,

26 ani, Statura 5 picioare 71/; -zoli. Infăţişarea înaltă,
: părul și sprincenele
negre, ochii..., nasul ascuţit, gura mijlocie, bărbia rotundă,
barba brună, faţa
lungăreaţă, semne— poartă ochelari. Data, pasâportului:
15 Maiu 1866. Numărul: 160. Pasaportul :e semnat'îa numele
Landammanului și al Consilie-
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1866.

registratorul Bleiler. Sigi-

Sangallensis.
liul are inscripțiunea: Respublica Helvetiorum Foederata: Pagus
ic ,
. Werner
der
«Pasaportul d-lui de Verner eră pe numele Fre
și la Odesa, :
ticular din 'Thal, pentru a călători în Germania, Austria

par-

călătoriei, pentru
«Cred că domnii au desemnat'astfel în mod diferit felurile

..
a fi despărțiți unul de altul, şi a:nu da loc la presupuneri.
franci,
L'/>
cu
fiecare
au fost plătite de: di de Verner,

_«Pasapoartele
mului, care a îmmânat paconform cu taxa. Am înlăturat a se da cevă jandar
dat o sorisoare sigilată către Principele Carol-

saportul. De Werner

mi-a

o scrisoare către
Anton de Hohenzollern. Ea conţinea, după asigurarea dată,
scrisoarea

. “Werner. se .temeă ca, să nu i se cunoască
“Impăratul NapoleonDe
. prin . San-Gallen, 'dacă
pe adresă şi prin aceasta să se trădeze că a trecut
mare

natun portofoliu
scrisoarea va fi remisă la poştă. Asemenea mi sa îmmâ
cari nu se puteau luă
învălit cu pânză, cu observaţiunea că el conţineă Acte,
eră a se trimite
mea
în călătorie, fiind expuse la vizite vamale. Rugămintea

scrisoarea

şi portofoliul la adresa Principelui

Carol-Anton la Dusseldorf.

bună în modul
«După ce: pasapoartele au fost îmmânate, ne-am luat ziua
ie. Consilierul
călător
în
bun
cel mai prietenesc. Am .urat “Principelui noroc
şi el -ziua bună, zicând .Principelui, că.ar fi pre-

de guvern Steiger. îşi luă
să devie Suveranal Prin- ferat si rămână Principe de Hohenzollern, în loc
a
:
.:
...
cipatelor. Dunărene. ..
Carăl- Anton, în care îi
elui
Princip
' Imediat am seris 0 scrisoare scurtă
“momente

au ieșit în aceste
anunțam, că Principele şi a-l de' Werner
de-al doileâ-'m'a însărcinat să-i
dela mine «cu hârtiile dorite», şi că cel
t-o. Adăogeam că, după cum m'a
trimit o scrisoare, pe care mi-a şi îmmâna
Se
postă un portofoliu mare.
rugat de Werner, îi “voiu' trimite prin
voiu
sperează că Duminecă, în 20 Maiu,
- «Principele Carol îni-a spus, că el
sosirea sa în Bucureşti. Am primit
(i încunoștinţat prin [ivul electric despre
telegramă dela Baziaş din 18 Maiu,
Sâmbătă dimineaţa, în 19, următoarea.
înainte de Duminecă: dă de .ştire .
11 ore:—Nu ne putem porni spre Odesa
la 9: jore | diam | trimis-o imediat,
€
easu . depeşă
părinţilor. m ei. Hettingen». Această
la adresa Princepelui 'de Homineaţa, cu cu o scurtă scrisoare la Dusseldorf,
henzollern.
«Patrie» din Paris, că Puterile întrunite

“cln-21 Maiu am cotit în ziarul
Italia, Franţa, Turcia) au trimis
în Conferinţe: (Austria, Prusia, Rusia, Anglia,
prin care se hotăreşte că Adunarea
Consulilor din

Principate

o Declaraţie,

ean, iar nu un Principe Străin.
este autorizată-a alege un Principe Pământ
aproape
în Bucureşti în 13 Maiu, a confirmat
cu
Cu toate acestea Câmera, întrunită
Carol, puindu-se astfelîn opoziţiune
pehi
Princi
ea
aleger
tate
unanimi
în
vede că Turcia e gata să ocupe PrinConferința. Din ziarele de astăzi, se
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cipatele cu arniata;sa și că pe malurilă Dunărei sau și întâlni
t oştirile. Oare

Principele

Carol a ajuns în țara care-l cere ca Principe

Domnitor?

Nu am:

Până în.seara de 21 Maiu' nici. o ştire dela Principe, nici
dela tatăl său.
«In 23 cetîn
esc
ziarul «Baseler Nachrichten»

o.

telegramă,

din. 21 Maiu

din București,cu ştirda că Principele Carol a. sosit în
Valahia Duminecă
seara în 20 Maiu. Surprindere plăcută. Incunoştinţare la
Poartă, că Principele

respeelează 'Tractatele cu'Turcia. Astăzi Marţi, intrare
a solemnă în București.»

In

4/16 Maiu Principele

Carol sosește la Miinchen,

unde

află
pe d-l de Mayenfisch, care plecase cu [21 spre
Salzburg și' Viena.
In 5/17 Maiu Principele Casol sosește la ' Viena
, de unde-și |
continuă

drumul prin Pressbar:g, Pesta și Segedin la Bazia
ș.
In 6/18 Maiu, Principele Carol sosește la Bazia
ș și trimite
îmediat Landammanaului Aepli Ia Sau: Gallen
telegrama tm
toare:
|
”
o
«Nu ne putem pornilă OdessaDă..de ştire părinţ
ilor mei.»
“Hettingen.

“In

7/19- Maiu, Principele Carol petrece ziua la
Baziaș, pregătind scrisori și depeși « se expedia imediat după
sosirea sa pe
leritoriul românesc.
a
„In 7/19 Maiu, Landammanul A. Aepli
trimite îwmătoarea

soare Principelui

Carol-Anton

de Hohenzollern:

seri-

e

«Am onoarea atrimite Alteţei Voastre
Regale telegrama următoare primită astăzi, de „dimineaţă. Aș fi încredința
t-o telegrafului, dacă nu aș fi crezut
că ar [i

mai plăcut. Alteţei : Voastre Regale:să o căpăt
aţi prin. scrisoarea
aceasta. Sperez că veţi fi primit scrisoarea recom
andată, trimisă la Disseldor Marţi în 15, precum şi pachetul cel. mare
trimis în aceeaş zi, cu posta
la adresa Alteţsi „Voastre Regale, cu decl
araţiunea— «Seripte de valoare
„ de '1.000 franei.». :
o

.
e
In $/20 Maiu, Alteța Sa Serenisimă Principele
Carol I soseşte la TarnuSeverin, însoţit de

Ion Brătianu, de Locotenentul Sergiu Lens,
şi de Consilierii Alteţei Sale Regale Principelui
Carol-Anton de Ilohenzollern-—Baronul de Werner şi Baronul de Mayen
fisel.
|

La 5 ore 40 mine A. S. S. Principe
le Carol I trimite” lu
Diisseldorf următoarea telegramă, care
t fost primită ucolo 'lu
7 ore 59 minute:
De
e
cAm

sosit foarte bine și ne pornim imediat
incognito

la: București.»

.
«Hettingen.»
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"In'9/21 Maiu, Pi incipele Carol- Anton de Hohenzolleru a tr imis

i:

următoarea scrisoare d-lui Aepli la San Gallen...
«Mulţumirile

mele

călduroase pentru pachet şi scrisoare, precum şi eur

ii

A

a doua: scrisoare cu telegrama alăturată.

«Recunoştinţa. mea însă în. toată vieaţa pentru concursul. dat în călătoria
la Bucureşti, unde fiu-nicu trebue, să [i luat în acest moment frânele guver-,
iu
.,.:
nului, pe baza. votului dat.de popor...
„«Ce să-ţi, spun de situaţiunea noastră ? Speranţele pontru mănţinerea p: Acei

atârnă de un fir subţire, deşi

nu sunt

de

tot „excluse;

însă în faţa unui,

milion. de ostaşi este aproape imposibil a face să stea locului soarta, care se
.
Sa
Aa
rostogolește - înainte. DI
Ineurcioenire!
de,
«Norocita Elveţie,. care, astădată va, rămâneă, peaţinsă.
căturile

italieneşti vor. puteă si o înconjoare uşor, căci cestiunea

*

italiencască,

sau va ieși din luptele din valea fluviului Po, sau se va deslegă politiceşte,
pui
fără. pulbere și fără plumb. :
frumoasa Elvoţiot»
cu:
şi
„ «Dumnezeu, cu. „Domnia Ta

a
Da

Sa

In s/ 20 Maia, ziar ul „Iăliische Foituangi, publică. ar „mătoarele:;
“Aflăm chiar acum, că Pr incipele!. Carol "de: : Hohenzoller n, 'conştient - de
pasul important, dinaintea căruiă el sta, |s'a “decis iute a urmă chemiărei ce

i se făcea, a luă în stăpânire, “tronul românesc. E este astăzi pe teritoriul
românesc. Această notărîre surprinzătoare; , într'o' cestiune care sta de câtevă

săptămâni în cumpănă, nu'a fost înfluinţată din nici o parte, Guvernul pru-

ştirile
sian nu stă în nici un fel de relațiune, cu această, cestiune,. și toâte
de o acţiune
presei, cari vor ieşi fâră îndoeală la iveală, că ea este legată

real. Deciduşmănvasă în contra Austriei, sunt lipsite de orice fundament.
“care. nu
,
convicţiuni
sale
:
propriei
ziuinea Principehui Carol este rezultatul

i-a îngăduit. a res pinge

citate! credincioasă

o alegere

aproape

unanimă,

mănţinută

cu 0

în contra tuturor împotrivirilor politice ce sau

tena-

ridicat îîn

unei speranţe. bine încontra ei: Această deciziune mai 'esto' încă rezultatul
a punctului de pletemeiate, că '*mănţinerea energică de către noul Regent

și al respectului "Teaccare internațional al Principatelor. Dunărene, precum
ţări,-- „le dă, acea
acestor
a
tatelor, cari ' sancţionează formațiunea de Stat

întru, a deveni: un
nu va reuși din cauza
Dacă în contra tuturor așteptărilor, intreprindereă
Ocrotitoare . ŞI Garante,
desbinărilor şi ciocnirilor de interese ale Puterilor
D
« un fiu de, Principe
împlinit, că
atunci Românii îşi vor aduce aminte faptul

.

liniştită, ecari le vor ridică
desvoltăre, morală și acea desvoltare, culturală și
Europeane.
membru egal îndreptăţit în familia Statelor
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gernian, şi anume un. Hohenzollern, s'a: încercat 'să fundeze: deptul
a guvernă pe temelia votului liber al unui popor.» .: ..:
%

Scrisoarea

Locotenenţei

Domneşti

său. de
:

.

adresată lui Fuad Paşa în 8/20.Maiu:

“Alteță! Avem onoarea, a Vă înştiință că am primit scrisoarea Vizirială cu
data de 7 Maiu: curent (25 Aprilie), prin care, atrăgând atenţiunea noastră

asupra hotărirei Conferinţei, Alteța Voastră ne invită a îndreptăţi încrederea

Curţii Suzerane” şi a Puterilor Garante printr'o eală şi Conştiinţioasă executare a hotărrei de care e vorba.
* «Cu simţimântul celei mai dureroase surprinderi am primit, Alteță, această
invitare, care, mărturisind puţinul efect al motivelor înaintate de noi în fa
“voarea unei hotăsîri contrare, ne siliă a deschide o luptă prea "penibilă între

dorinţa noastră foarte mare de a dovedi: respectul nostru către Curtea, Suzerană și între imposibilitatea! prea evidentă de a, da curs acestei bunevoinţe.

cAlteţa Voastră va binevoi să dea, Guvernului provizoriu această dreptate;
că n'a neglijat nimic pentru a, realiză ! aici; în marginile „mijloacelor: sale,o
ordine

și o linişte, „cari erau

importante

pentru

liniştea,

generală Și „Pentru

a îndreptăţi prin aceasta o încredere care îl onorează.
„«Dar .că această sarcină nu eră „ușoară pentru o, putere,
noașterea sa de către cei în. drept. îîi lăsă puţină autoritate,

cercată prin atâta crudă restriște şi în sânul

căreia

fierbeau,

azi, atâtea „Pasiuni grăbite a ieşi la. iveală, — convenind,.

dificultăţilor acestei
trebue să. piardă

sarcine împlinite

din vedere

în

căreia nerecuîntr'o, fară în-

atunci

ca și

zicem, în „privinţa

mod fericit ; „Alteța , Voastră nu

aceasta, că liniștea, relativă,

să realizăm, a fost obținută. numai şi numai

ce noi

am izbutit,

mulţumită . aşteptărei în. care,

eră ara. pentru o schimbare, pe care. împrejurările. și dreptatea
o arătau
ca singura, în stare de a modifică serios. o stare de lucruri desnădăjdu
iti.

«Alteța Voastră, cu acel spirit imparțial. şi luminat pe care .lumea..
întreagă, îl stimează; şi la care noi cu multă stăruință. facem.
apel, va binevoi

să recunoască, prin urmare, că a da urmare hotărîrei
Conferinţei, adică o.
bruscă decepţiune a legitimei speranțe ce serviă ca,
„punct de “sprijin la 0,

răbdare, obţinută
melia sa cea mai
de intrigă, reaua
deschidă bariera,

cu atâtea sforţări, ar fi fost să se iea liniștei generale
sigură, ar [i fost.si se trezească spiritul de dezordine
voinţă înfrânată,. nemulţumirea . potolită; ar fi fost! să
pentru toate ambiţiunile, pentru toate “pasiunile jacome

teși
se
de

a se asvârli. într'o luptă, care, "pâna acum fără țel,
ar. fi, „reluat, astfel toată
raţiunea, sa, de, a fi.
a
«De altmintrelca, după ce am. reprodus i în promisiuni
le noasire către țară

încurajările date în 1857 de unele Puteri mai

puţin

pătrunse

decât

âltel6
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despre. dificultăţile situaţiunei; după

ce ne-am

să venim să luim îndărăt națiunei

niște speranțe

IN 1$66.

înaintat până

139

la acest punct;

întemeiate,

declarându-i

că trebue să înceapă din nou să îndure acele restriști 'strâns legate de
Domnia pământeană, al căror șir ea se miguliă că l-a isprăvit; aceasta ar
fi fost, veţi. binevoi a o recunoaşte, Alteță, să primim un rol prea în afară
de orice condiţiune acceptabilă, un: rol de natură a face să se pună în discuţiune desăvârşita lealitate a Actelor noastre de către Camere, pornite poate
să ne învinuească de a nu fi lucrat deajuns în sensul dorinței naţionale și
de a nu fi rămas credincioși: acestei. dorinţe. Exaltarea spiritelor, exploatate
de “toţi acei cari sunt interesaţi a profită de ea, n'ar fi lipsit de a produce
atunci 'o anarhie, caro'ar fi'pus guvernulîn imposibilitatea, de a merge și
care: de sigur ar [i dat loc acelor complicaţiuni, de: cari Poarta tocmai ține
foarte mult să se ferească. |

«Admiţând, afară de „acestea,

că noi. n'am fi

ţinut . nici o socoteală de

aceste -considoraţiuni foarte serioase, Alteța, | Voastră “va, binevoi

să se .gân-

deas=: la insuficienţa desăvârşită a mijloacelor. noastre de acţiune. asupra
Adunărei,: pentru a o faco să dea un vot, pe care ea îl reluză atât de energic,
împreună cu ţara întreagă. Căci, în sfârșit, la ce mijloace să se recurgă,
Alteță, pentru a sili pe un popor ca să facă alegerea unui Principe pământean,
atunci când prin manifestări repetate, cari dovedesc statornicia voinţei sale, -

el refuză, să-şi dea de bună voie:un regim, căruia îi atribue toate suferinţele sale, întemeindu-și opiniunea pe datele irecuzabile -ale unei experiențe
„_

pe cât de lungă, pe atât şi costisitoare?.
«Această imposibilitate prea manifestă,

în care eram, de a execută. hotă-

rîrea Conferinţei, nu ne pune ea, Alteță, mai întâiu cu desăvârşire la adăpost

de învinuirile ce puteau să ne fie adresate în această privinţă? . Astfel de
învinuiri, admițând că ar fi juste, oare asupra noastră trebue, să cadă, nu
asupra naţiunei în viitor? L se poate face o crimă acestei naţiuni, din faptul
că ea aspiră la un viitor mai bun, respingând orice combinaţiune care im-

plic pentru ea reînnoirea stipulațiunilor, cari îi asigură libera exercitare a

„dreptului. său“ intern,

dându-şi

şeful

care

îi convine, atunci. mai

ales

când e

atât de:puţin important pentru Sublima Poartă, ca viitorul Principe să fie de

rassă română sau germană, şi din momentce e binc înțeles că această alegere nu. trebue să, modilice întru nimic -'drepturile de Suzeranitate? I: se
poate face o crimă, din faptul că se: împotriveşte a se aşeză iarăş, de bună
voie, pe o cale fără ţel; din faptul că, după șapte ani de suferinţe în pierdere curată, ea refuză a se condamnă însăș ca să facă necontenit o mişcare
i
;
fără progres într'un cere desperat de viţios?
priveşte
ce
În
exoluzivă,
clar
. «Hotărirea evidentă a „Românilor fiind astfel

alegerea unui Principe pământean, s'ar aveă oare în vedere a se recurge la
Analele

A. R.—Tom.

XXXIV.—

Memoriile

Secţ,

Islorice.

9
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forţă, pentru a, le impune
dorințelor ţărei?

5

1000

acest Principe printr'o voință străină şi superioară
:

«In acest caz, Alteță, fără a prejudecă urmările imediate ale unui astfel
„de Act, în ce priveşte calea violentă şi desnădăjduită, spre care el ar împinge poate națiunea doritoare de a afirmă: dreptul său, deși în neputinţă,
fără îndoeală de a răspunde la argumentele forței, fără, a prejudecă, zicem,

urmările imediate și posibile, e cel puţin
rienţe conchizătoare,

a determină

îngăduit,

mulţumită

mai dinainte cele ce vor

unei

urmă

expe-

apoi

starea,de lucruri, pe care ar realiză-o o hotărîre atât de .regretabilă.
«In asemenea

condiţiune, ar fi posibil ca, nedându-și

seşte, ţara să se ridice

vreodată din discreditul

din

stabilitatea, ce-i lip-

fatal pentru finanţele sale;

simţimântul provizoratului ar plană necontenit asupra situaţiunei şi, silit să
cârmuească de azi pe mâne, noul guvernământ, lipsit de putere prin repro- barea fățişă sau tăcută a țărei, ar trebui, pentru a se mănțineă, să între-

buiţeze sforțări neîndestulătoare, poate, pentru a obținea chiar acest slab rezultat; neputând găsi în lăuntru un razim indispensabil, ar fi fără îndoeală
adus prin forţa lucrurilor să caute în afară sprijinul refuzat în lăuntru. Aceste
condițiuni de slăbiciune neînlăturată l-ar împinge: poate pe calea mijloacelor
violente, a leacurilor eroice, şi în acost caz nu e greu de prevăzut pentru
viitorul guvern o soartă la fel cu a acelora de mai înainte.
.

«Afară de aceasta, Sublima Poartă ar vedea astfel perpetuându-se la nesfârşit necazuri periodice.
o
«Astiel este, Alteță, rezultatul, pe care experienţa şi cunoştinţa noastră
intimă despre lucrurile românești permit a-l atribui hotărirei mai sus zise,

chemată prin urmare a doveai odată mai mult, că oricare ar fi simţimântul

ce prezidă la hotăririle diplomatice, acestea sunt departe
excluziv

un

caracter absolut

«Increzători în bunăvoința pe care o mărturisesc
ce Alteța

Voastră binovoeşte

de a aveă în mod

de infalibilitate,

si le amintească

|

numeroasele concesiuni .

și dinaintea. cărora

Sublima

Poartă niciodată nu s'a dat îndărăt, oridecâteori a putut să le creadă potrivito”şi spre folosul real al țărei, noi am fi fericiți a speră, Alteță, că şi de

această dată, Guvernul Maiestăţii Sale
sele învederate, ce ar rezultă pentru
cetate, nu va refuză a se învoi la o
loveşte întru nimic drepturile salo de

Sultanului, pătrunzându-se de folou-.
țară din realizarea dorinței sale neîncombinaţiune care, pe de o parte, nu
Putere Suzcrană și carc, pe de altă

parte, ar avei de efect, suntem: convinşi despre aceasta, apune un capăt
acelor suferințe, cobiect al îngrijirei binevoitoare» pe care Sublima Poartă
ne-a arătat-o în mod statornic, așă precum ne facem o datorie a o recu-

cunoaște; această îngrijire nimeni dintre noi n'a uitat-o; Astfel, Alteță, Vă
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puteţi .bizui: pe devotamentul şi fidelitatea -poporului român care, aclamând
pe Principele ce și-a dat, aclamă:în acelaş timp pe Suzeranul său. : : ăi «Oricare ar fi, Alteță, hotărîrea ce ar luă în această privinţă Guvernul

Maiestăţii Sale Imperiale, în tot cazul ne placea gândi că el n'ar puteă să
refuze a da. lealităţii Actelor noastre dreptatea ce credem că merită, şi că

va binevoi asemenea să ţină socoteală și de dificultăţile grave inerente împrejurărilor şi de imposibilitatea materială, cât și morală, ce rezultă pentru
noi din acele împrejurări, de a ne supune la, cererea Sublimei Porţi, aşă
precum am fi fericiţi a o face,:în orice ocaziune în care acest act de supunere s'ar fi: mănţinut în limitele posibilului.»

Paris adresează

Ioan Bălăceanu din

In 9/21 Maiu,

Diisseldorf
|

la
de IHohenzollern

Casol-Antou
pelui
ă:
telegram

Piinci-

următoarea
a

«Alteța, Sa Serenisimă Principele Domnitor al “României a sosit ieri la
Turnu-Severin. Marţi va întră în Bucureşti. : Entuziasmul provocat prin sosirea Sa'nu

:

descrie.»

se poate

i

In 9/21 Maiu, d-nii V. Boerescu și G. Costaforu adresează
la Diisseldorf Principelui Cavol-Antou de - Ilohenzollern a mă-.
|
toarea scrisoare:
«Am

crezut, în momentul

pornirei noastre, că

ar fi de un interes istorie

a publică în câtevă ziare din. Paris Plebiscitul, care conţine alegerea Alteţei

Sale Regale Principelui nostru Domnitor Carol I-iu. Neavând o copie a acestui
— să
dacă Ea aprobă această idee,
Act, rugăm pe Alteța Voastră Rega— lă
Helder
du
Rue
Paris,
la
Boerescu
Dhinovoască a trimite la adresa d-lui:V.

10, o copie a textului francez, pe care îl vom publică imediat.

«Profităm de această ocaziune, pentru a mulțumi Alteţei Voastre Regale
şi mai
şi ilustrei Sale familii pentru afabilitatea ce a binevoit a.ne arătă,
astăzi
de
care
noastre,
ţărei
dorinţei
a.fâcut
ales pentru buna, primire ce
Hohenzola
familie
nobila
de
le
înainte e strânsă prin legături indisolubi
lernilor.»

|

-

,

| “Protocolul VIII al. Conferinţei din Paris din 5/Le Maiu 1866.
Comitelede Gollz crede că trebue să se observe,.că aprobarea, ce a fost
autorizat să dea propunerei de a întinde până la Brăila autoritatea Comisiunei Europeane, nu poate fi modificată prin dificultăţile ce ar. întâmpină
executarea acestui. proiect din partea Statelor Riverane ale Dunărei de jos.
«D-l Plenipotenţiar. al. Italiei zice că - aprobarea Guvernului .său pentru
aceeaș propunere este fără rezerve. -

i9d

-
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D-l Plenipotenţiar al Franciei spune că a primit,

1003

ca Președinte al Con-

ferinței, o depeşă cu data de 16/28 Aprilie dela d-l Ion Ghica, Ministrul
Afacerilor străine al Guvernului provizoriu din Bucureşti, anunțând că
Poporul Român a ales pe calea unui Plebiscit, ca Suveran al Principatelor-Unite, pe Principele Carol-Ludovic de Hohenzollern-Sigmaringen, sub

nuiele Carol de I, — această Alegere ar fi întrunit 689.969 de voturi afirmalive, contra 224 voluri negalive. Rugând pe Preşedintele Conferinţei de
a duce această alegere la cunoştinţa colegilor săi, d-l Ion Ghica exprimă,
speranța că d-nii Plenipolenţiari o vor judecă, conform cu stipulațiunile

ce garantează Poporului Român liberul exercițiu al dreptului său întern, şi
vor. da aprobarea lor unei soluțiuni, care va pune capăt unei stări de
lucruri, de natură a aduce lurburare în spirite și a compromile liniştea
pe care ioale Puterile, precum şi Principalele, sunt înteresale a o amănținea:
„Conferinţa, după ce a ascultat cetirea acestei comunicări, hotăreşte că
răspunsulce se va face se va referi pur şi simplu la Declaraţiunea adop-

tată în şedinţa dela 2 ale lunei curente, care aminteşte că numirea Gospo-

darului aparţine Adunărei, şi că ea nu trebue să aleagă decât un Pământean;
că în consecinţă, Conferinţa nu poate recunoaște validitatea numirei Prin-

cipelui.de Hohenzollern.
D-l Drougn

Me

de Lhauys, ca, Președinte al Conferinţei,

să

|

se însărcinează,

după

dorința exprimată de Conferinţă, a adresă acest răspuns la comunicarea d-lui
Ion

Ghila.

„D-l

,

|

a

Plenipolenţiar al Franciei.

amintind că

provocată de d-l Ambasador al Turciei, —

întrunirea,

a

de astăzi a fost

Safvel Paşa zice că Guvernul Otoman, animat pentru populaţiunile
moldo-valahe :de o binevoitoare îngrijire, care niciodată nu le-a lipsit, do-

reşte să asigure odihna

şi liniştea Principatelor

şi

să “liniștească spiritele,

dându-le timpul de a reveni la idei mai sănătoase și mai conforme cu adevăratele lor interese. In consecinţi, el a fost însărcinat, prin depașa telegrafică dela 13 ale acestei luni, aface declaraţiunea urmitoare, cerând ca ea
să [ie inserată în Protocolul Conferinţei:— «Sublima Poartă este şi astăzi

pentru un Principe

Pământeun

nare, după ultima, hotărire
punct de vedere,

noi suntem

pe vieaţă, dacă Unirea

a Conferinţei.
pentru

este

Ca consecinţă

doi Gospodari

cerută

de Adu-

naturală a acestui

tot Pământeni,

în cazul

când separaţiunea ar. fi votată. Guvernul Imperial Otoman n'ar face cu toate
acestea nici o obiecţiune, ca Adunarea:să aibă facultatea de a desemnă pe
un. Pământean, sub titlul de Guvernator sau de Gospodar. pentru trei, patiu
sau şaple ani, —dacă alegerea unui Gospodarpe vieuță: întâmpină, pentru moment, dilicultăţi ce “nu se pot înlătură». — Safvet Paşa adaoge că o altă

depeșă

telegrafică a fost adresati

de Ministrul

Afacerilor

străine

al Sulta-

1003

.

AUTORITATEA

FAPTULUI INDEPLINIT

ce a avut

mului, la 15 Maiu, "adică după
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EXECUTAT IN 1566,

cunoştinţă de

votul Adunărei în

favoarea Principelui de Hohenzollern. Acest vot, după depeşă, ar fi pătat do

mai multe ilegalităţi, cari vor puteă fi dovedite la timpul şi locul lor. Guvernul Otoman persistă în hotărîrea sa de a nu acceptă, principiul pe care
Guvernul provizoriu din Bucureşti pretinde a-l mănţineă în contra Tractatelor şi Hotăririlor Puterilor; și tocmai pentru a sfârşi toate mijloacele de
împăcare ce sunt în puterea sa, Guvernul Oloman propune umărea unui
Guvernator sau Principe pentru un termin pe care l-ar holări Conferinţa,
“«D-l Plenipotenţiar al Rusici combate aceaslă combinaţiune sub raportul -

oportunității. Dacă ar fi fost cerut-o Moldo-Valahii, Conferinţa ar puteă de-

liberă asupră-i; dar ce putinţă este de a fi ascultat, când li se oferă un sistom.
şi mai puţin stabil decât Gospodaratul pe vicaţă, care, după a lor opinie, nu
prezintă destule „garanţii de stabilitate ? Do altmintrelea, la București s'a adus
„prea, destulă atingere transacţiunilor existente: rolul Puterilor Garante şi
Curţii Suzerane war puteă fi de a luă inițiativa unei nouă abateri dela
dispozițiunile adoptate în comun acord şi de a slăbi asifel baza pe care

stă ezislența Principatelor.

-

D-l Plenipotenţiar al Prusiei. observă, că, d-l Ambasador al Turciei a
vorbit de ilegalitatea votului Adunărei, nu numai în ce priveşte rezultatul,

ci şi pentru modul în care sar fi petrecut lucrurile. El aminteşte terminii

acest
Declaraţiunei de 2 a acestei luni, şi întreabă dacă s'a contravenit în
Depumajoritatea
sens, spre exemplu, dacă votul ar fi avut loc înainte ca

taţilor să fi fost prezentă ? .

|

N

ce i-au
D-l Plenipotențiar al Angliei răspunde că după înformațiunile
în această
„venit, majoritatea Moldoveană a luat parte la vol: prin urmare
“privinţă nu e nimic de zis.
ţiunea CoCea mai mare parte din membrii Conferinţei aderi la, observa

|
|
|
mitelui Cowley.
întreabă .
D-1 Plenipolenţiar al Italiei se exprimă în aceiaşi termini, şi
Este ca 0, procare este sensul comunicărei d-lui Ambasador al Turciei ?
Sa
a
|
A
punere formală ?
D-l Plenipotenţiar

al Turciei.

răspunde

afirmaliv : prima

depeşă

ce a

primit împlică o simplă sugestiune ; a doua exprimă o propunere.

Ambasador
- D-l Plenipotenţiar al Franţei observă că în propunerea d-lui

în care a fost
al “Turciei există o îndoită protestare, una în contra modului
nt aşti mai
importa
E
votului.
„emis votul Adunărei, cealaltă chiar în contra

numirea
Întâiu, dacă a fost un viciu în votare. Dacă votul a fost regulat,
un fapt
fi
ar
„Principelui străin tot ar fi contrară Tractatelor, dar Unirea

iunile: Agencâștigat, pentrucă a fost mănţinută de Adunare. Din informaţ
fost regulate:
au
votului
rile
procedeu
tului Franciei la Bucureşti rezultă că
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«D-l Plenipotenţiar al Turciei, învitat să arale ilegali
lățile ce ar fi fosl
comise, zice că ele war pulcă fi consialate decât prin
mijlocul unei anchele la fața locului, şi ci până atunci Conferinţa
ar - trebui, după părerea
sa, să constate infracţiunea comisă de Guvernul provizo
r şi de Adunare.
D-l Plenipotențiar ul Prusiei, observând că rezultă
din ceeace a spus d-l

Ambasador al 'Tureiei, că d-sa renunţă a invocă viciile
de formă, pentru a
nu atacă decât rezultatul însuş ul votului,—
|
Safvet Pașa zice, că în adevăr Sublima Poartă
protestează în contra faptului numire
i unui Principe Străin.
D-l Plenipolenţiar al Franciei aminteşte
că după

Maiu,

eră

de

datoria

sar fi produs în vol,
“nu este nevoiea, intră
basador al 'Turciei nu
lui Safvet Paşa, aceea

Qonsulilor

să denunțe

:

declarațiunea

dela

2

Conferinţei neregularităţile

ce

şi dânşii nu au semnalat nici una. De altmint
relea,
în discuţiune asupra acestui punct,: iiindcă
d-l Aminsistă, Rămâne cestiunea rădicată de comuni
carea.
a numirei unui Gospodar pe timp limitat.
După idea

d-lui Plenipotent al Franciei, ar fi vorba, nu
de a impune un Gospodar tim„porar, ci de u lăsă Principatelor-Unite facultat
ea: de a-l adoptă. Această părerei se pare
că are o adevărată valoare. Pentrucă,; Populaţ
iunile pretind
că nu există printre ele un om, care să
ofere în mod invederat garanţiile de
dorit pentru a-i da Gospodaratul pe vicaţă,
n'ar fi indicat ca ele să facă întru
câtvă o

încercare, numind

mai întâiu un Gospodar pentru câţivă

ani? Dacă
el ar răspunde la încrederea țărei, sar
prelungi puterile sale, şi sar putea
confirmă pe vicaţă printr'o nouă numire.
Dacă, din contra, alegerea s'ar găsi
că este rea, n'ar fi mai bine ca alesul să
înceteze a domni, prin chiar expirarea

mandatului stiu decât printr'o revoluțiune?

D-l Plenipotenţiar al Turciei aderă la conside
raţiunile prezintate
Drouyn de Lhuys.
*
|
|
_D-l Plenip
otenţiar al Angliei asemenea,

D-l Plenipotențiaral Rusiei vede în aceasta

toarce îndărăl

de d-l
-

inconvenientul de a se în-

către trecul şi de a perpeluă Provizcratul,
şi

vede pericolul
că ma se dă toată împorianța de dorit unei
aslfel de alegeri ; în orice caz
Populaţiunile trebue 'să ceară, dacă vor, Gospod
aratul pe timp mărginit, Conferinţa nu are a-l propune. Dacă o asemenea
cerere sar face Conferinţei,
Rusia ar aveă să examineze dacă alegerea
persoanei ar oferi garanţiile la
cari, în calitatea sa de Putere mărginașă, are
dreptul și datoria de a veghiă,
D-l .Plenipolenția

a înțelege

r al Angliei crede că în adevăr

că ar primi numirea

trebue să facă mai mult.

“națiuni la Bucureşti ?

unui Gospudar

Conferinţa

Pentru co Poarta nu ar da ea

D-l Plenipotenţiar al Trancici

este de aceeaș

poate să dea

pe termin, dar că ca nu
ideca

acestei

combi- |

ÎN
părere; ceeace i sar părea,

|
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mai mimerit este ca Principalele şi Poarla să se înțeleagă direct în această,

privire. O. astfel de iniţiativă ar fi cu totul în rolul Puterei Suzerane. Când
ea va face cunoscută dorința populaţiunilor în această privire, Conferinţa va
fi gata a o primi. Rămâne

stabilit,

şi aceasta

precum și Poarta, nu ar aveă, vreo obiecţiune

cort,

e cevă

de făcut

că Conferinţa,

combi-

lu această

|
Ne
naţiune.
a n'ar
Conferinţ
urmare
D-l Plenipotenţiar al Ilaliei, observând că prin
de a
Porții
aveă decât să iea Act de Comunicarea lui Safvet Pașa, lăsând
a
da la București ideea combinaţiunii propuse,—
„D-l Plenipolenţiar

cum de a impune

al Franciei

adaoge

că în adevăr

nue

nici de

vorba

Principatelor un Gospodar pe timp mărginit, cum sar [i

or al Turciei, ci
putut deduce din Declaraţiunea prezintată de d-l Ambasad
calea de urmat
despre
cât
„numai de a-l: admite, dacă populaţiunile l-ar. cere;
aşă precum
face
va
„pentru a, recomandă şi a da ideea, acestui sistem, Poarta
— Cât
cale.
la acea
va socoti mai nimerit; rămâne ca ea să se gândească

a unui Prindespre protestarea, Porții în contra proclamărei de către Adunare

unea de a se asociă
cipe Străin, d-l Plenipotenţiar al Franciei este în obligaţi

la ea, ca și ceilalţi membri ai Conferinţei. Guvernul

Impăratului este legat

cari le-a subscris. D-l
în această privire prin stipulaţiunile internaţionale pe
părere de rău, că
Drouyn de Lhuys nare nevoie să spună cu o adâncă

Străin ; mai mult
unele Puteri continvă a se pronunţă în contra Principelui
iuni şi se va, re„ca totdeauna el este convins de excelența acestei combinaţ
încă odată dorinţa
cunoaşte fără îndoeală că votul solemn, care. a exprimat

a sa, EL perţărei în această, privinţă, nu este de natură a modifică opiniune
și însistă a crede,

că această rezisteriţă în o dorinţă statornică,

unanimă

aduce comdreptăţită de rațiune, poate provocăun conflict material şi poate
el

plicaţiunile cele mai

grave

în Orient.—In

privința

Principelui

Străin,

în: măsură să informeze
întreabă dacă vreun membru al Conferinţei ar fi
ui de HohenzolPrincipel
ale
i
pe colegii săi asupra adevăratelor intenţiun
i-a fost conferit.
ce
titlul
lern. Ar fi interesant de știut, dacă a refuzat formal:

D-l Plenipotenţiar

al Austriei consideră

această informaţiune

ca foarte

A
n
|
importantă.
că d-l Comile de Gollz ar puleii,
adaoge
Rusici
D-l Plenipolențiar al
acestui punct.
„fără îndoeală, să informeze Conferinţa asupra
cu ceeace s'a anunţat
conform
D- Plenipotenţiar al Prusiei bănaeşte,

|

le de Hohenzolprin ziare, că, demersuri au fost făcute pe lăngă Principe

acceplarea sa. Alleţa
“ler în mumele Principatelor Unite, pentru a obținea,
a Prusiei; nici o înSa are, precum se ştie, legăluri cu familia regală

de a se conformă
docală, prin urmare, ca ca să nu fi înţeles obligaţiunea
lele. sunt faţă
Protocoa
. parte.
hotărîrei “Conferinţei, la care Prusia a luat
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pentru a mărturisi că, dacă Prusia a'regretat
, întocmai ca și Francia, că
Puterile nu s'au înțeles pentru a recunoaşte
Populaţiunilor Moldo-Valahe facultatea

de a numi un Principe Străin, eaa anunţat în
totdeauna intențiunea,
sa de a observă în această privire respectul
Tractatelor. D-l Comite de Goltz
crede prin urmare, că pozițiunea Principelu
i de Hohenzollern a fost acecaș,
care rezultă, din înseşi Protocoalele Conferinţei.
|
_
„Di Pleni

potențiar al Franciei crede că trebue să atrag
ă atenţiunea: Con-

fcrinței asupra svonurilor ce circulă,
despre
nătatea Principatelor.
|

concentrări

de

trupe în vecia

„D- Baron de Budberg zice că aceste svonu
ri sunt absolut lipsite de temeiu, în ceeace privește. Rusia.
Ia
|
* D- Drouyn de Lhugs adaoge că înformaţiu
nea venită din Bucureşti
vorbeşte în particular despre concentrarea de
trupe turceșli, şi amintește
cu această

ocaziune Articolul XX VII al Tractalulu
i de Paris, după terminii căruia Turcia nu poale exercilă,
nici o înterverțiune armată în Pris-

cipale.

|

|

D-i Plenipotenţiar

al

|

Turciei răspunde că, Populaţiunile Moldo
- Valahe,

fiind dedate la oarecare agilațiune,
Poarta se găseșle firește nevoită să
iea
oarecari măsuri de Precauţiune, dar
cari nu cu nimic neobicinuil,»
x

Călătoria Alteţei Sale Serenisiine Domn
itorului României
Severin la Bucureşti şi luarea frânelor
Guvernului ţărei,

Iu 5/20 Main— Turnu-Severin,

4. S.S.

adresează

toarea telegramă:

din

Turnu-Severin

dela

Turnu-

|

Lbeotenenţei

|

|

”
Domnești

|

E

uemă-

«Punând piciorul pe pământul Româ
niei, noua Mea palrie, Mă grăbesc
a exprimă membrilor „Locotenenţei Domn
ești simţimântele cele mai “sincere.
Fericil că Mă aflu
în mijlocul naţiunei. care Ma

onor

at cu încrederea sa,
adresez, înainte de loale, rugăciunile
mele Corului, pentru ca să-Mi ajute
a împlini ca demnilate marea şi
frumoasa misiune ce Provedința
Mi-a
Împus.»

„Locotenenț Domnească

s'au grăvit a da

următorul

vcspuns :

"«Salutăm buna venire a Măriei Voas
tre pe tărâmul patriei noastre. Inălţăm
mulțumiri către Dumnezeu, că a îndep
linit astăzi visul unui întreg popor,
Să trăcască Carol 1, alesul

naţiunei

In 9/21 Aaiu

— Pitești-Slatina.

Se
Bosirea A. S, Ș, Principelui. Carol la
Pitești, -
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al Locotenenţei Domnesti,

A.

adresează
i

şi Ion Ghica, Președintele Consiliului de Ministri,
S. S. .Principelui Carol -următoarea cuvântare: -

«Principe ! Bine aţi venit în Staturile Alteţei Voastre Serenisimc. Să domniţi
ani îndelungaţi și 'să faceţi fericirea şi mărirea acestui popor, care Vă primeşte cu urări unanime.

Principele Românilor».

Să. trăcască

A.'S. S. Domnitonul răspunde :
«Vă mulțumesc că ați venit întru întâmpinarea Mea. Primiţi espresiunea întregei mele gratiludini pentru membrii. Locolenenței şi ai Gauverşi
nului, cari, printre atâlea încercări grele, au. ştiut a mănţineă ordinea
greaua
“ amirea. Prin fermitatea şi prudența Dommniei- Voastre Mi-aţi înlesnit
a re&sper
Voastre
Domnieiconcursul
cu
sarcină ce Mi sa încredinţat;
feriă.
consacrat
fi
va
ă
întreag
mea
liză aspirațiunile Românilor. Vieaţa

Sa

cirei lor.»

Deputațiumea orașului Pitești
vului următoarea cuvântare :

adresează

A.

S. S.

Domiuilo-

«Prea Inălţate Doamne! Reprezentanţi ai Comunei Urbane Piteşti, venim
cu cel mai profund respect a Vă depune devotamentul nostru și a strigă
cu cel” mai: mare entuziasm : Să trăcască România una şi nedespărţită! Să

|

trăsască Domnitorul ei Inălţimea Sa Carol 1.» .

A.

8. S. Domnitorul

a

:.: -:
Carol I răspunde

«Sunt fericit de a mă află în mijlocul unei urbe, care a susținul cu o

minutul în
atât de inteligentă energie 'spiritul naţionalităţi şi Unirei. Din
Vieaţa
Român.
devenit
am
palrii,
care am păşit pe pământul nouăi Mele
prospentru
şi
or
mea întreagă. o voiu consacră pentru fericirea Românil

Mei»
pevitalea lor, cari de acum înainte au devenit compalrioții

A. S. S. Principele Carol I adresează
următoare. Principelui Carol- Anton de

seldorf :

«Cu inima

din Slatina telegrama
Hohenzollern la Diis-

|

|

mişecată, dar veselă, trimit prea iubiților mei părinţi,

pilor mei frați şi surori,

scum-

primele şi înimoasele “mele salulăvi din noua

în tolMea patrie. i voiu aparțineă din tot sufletul Meu, dar păstrând
simşi
ri
aminti
deaunu pentru țara în care mam văscut cele mai scumpe

“ţimântele cele mai recunoscăloare.
mâre cordială.

Mâne

Chiar acum am avut la. Slatina o pri-

sosirea la Bucureşii.»

n.
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Maiu. Tubravea

Capitala București.
A
Cuvântarea

Primarului

în numele

a A.

Capitalei Dimitrie

«Principe ! Consiliul Comunal

Bucureşti,

solemnă

şi

1008
S.S.

Domnitorului în

Brătianu:

Reprezintanţii . Corporaţiunilor

Oraşului

concetăţenilor lor, salută cu respect, prin organul meu,

buna venire a Alteţei Tale, și-l depun omagiul credinței
şi al devotamen-

tului lor. In calitatea mea

de Primar, am onoarea fără, semenea ci, Prin-cipe, de a oferi Alteţei Tale, după vechea tradiţiune
a țărei, pâinea, și sarea,
simbol
ul

îmbelșugărei, al bogăției

României

şi

cheile

Capitalei, simbol

ul
nemărginitei încrederi a poporului român în August
ul său ales. Placă lui
Dumnezeu să se împlinească dorinţele cele mai vii
ale Românilor! Placă

lui Dumnezeu să fie Domnia. Ta lungă, ferice,
glorio
! — asă
Suverane al Ro- -mâniei !: “Ți-am. dat Coroana lui Ștefan cel
Mare şi a lui Mihaiu Viteazul, de
astăzi. înainte Străbunii Tăi ; redă-i și 'Tu antica
sa splendoare ! Fă, din această
frumoa

să țară sentinela

înaintată

a, libertăţilor

ruit al Civilizaţiunei, Occidentale ! Trăcască

Carol lo

moderne,

Domnitorul

a

Ei

In 10/22 Maiu. Depunerea Jurământului
narea Deputaţilor.
|
Jurământul
«Jur

A.

SS.

Domnitorului

a fi credincios Legilor

“Peanu,

nebi-

.

A. S$. S. Domnitorului în Adua
a
Cavol

1:

'Ţărei, a păzi religiunea Românilor, precum

Și integritatea teritoriului ei, și a domni ca
Domn

Cuântavea

bulevardul

Românici ! Trăcască

constituţional.»

Președintelui Aduncirei Manolache Costache lepu-

adresată

A.

S. S. Domnitorului :

a

«Măria Ta! In numele Adunărei, al căreia organ
sunt, vin a Vă prezintă
mulţumirile ei entuziastice şi urările ce face pentru
fericirea Domniei Măriei
Tale. Națiunea, ai cărei reprezintanți Vă încun
joară aci, jură a nu cruţă
nici silinţe, nici sacrificii, pentru a consolidă Tronu
l şi Dinastia Măriei Tale,

şi a lucră împreună cu Măria 'Ta la nobila misiune
ce Vă este dată, de a
stabili pentru vecinicie mărirea, și prosperitatea Român
iei 1— 'Trăească Măria,
Sa
Carol

1.»

Adunarea de mai multe ori repetă : «răcească Măria
Sa Carol 1.»
Răspunsul A, $. $. Domnitorului:
«Ales.de călre naţiune, . cu spontaneitate, Domn
al Ramdnilor, Mi-am
-Dărăsil, fără a sta la îndoeală, şi (ară și
familie, spre a răspunde la
chemarea acestui popor, care i-a încredința
t deslinatele sale.
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““«Puind piciorul pe acest pământ sacru, am şi deveni! Român. Primirea
Plebiscilului Inii împune, O știu, anari datorii; sper că Imi ta [i dat a le
îndeplini. Eu vă aduc o înimă leală, cugetări drepte, o voință. lare de «
face binele, un devolament fără margini către noua Mea patrie şi acel

neînvins respect către. lege, pe care L-am.cules în exemplul alor Mei.

"

«Cetăţean

astăzi; mâne, de va fi nevoie

împărtăşi „cu

voiu

soldat, Eu

Domnia- Voastră soarta cea bună, ca și pe cea rea. Din acest momenl,

!
totul este comun între noi; credeți în Mine, precaumn Eu în Domnia- Voastră
palriei:
păstrează
«Singur mumai Dumnezeu poale ști ceeace! viitorul
Să ne înnoastre! Din parte-ne să ne mulţumim întru a ne face daloria.
[i le înălțimea
tâlnim prin concordie! Să unim puterile noastre, spre.
:
i
„.
pa
E
.
evenimentelor ! *
şi
aci
până
Voas're
DommiilorAlesul
„«Provedința, care a condus pe
ilă
neîndeplin
lăsă,
ta
nu
care « înlăturat toate piedicile din calea Mea,
:
a
ji :
|
opera sa.
«Trăească România !»

«
In 10/22 Maiu,. Adunarea, pentru a curmă orice opunere
pentru
Puterilor lau vecunoșterea faptului împlinit, votează Legea

nabuwralizavea Familiei Princiare de Hohenzollern.
Propunerea unanimă a Membrilor Adumărei legislative:
«In consideraţiunea, recunoștinţei

ce datorăm Principelui de Hohenzollern-

Sigmaringen, Carol 1, Domnitorul României, care

a binevoit

a primi

Co-

Statului român, şi spre
roana şi a lucră dimpreună cu noi la statornicirea
mai cu seamă că prin
a stabili legături mai strânse între familia,Sa şi ţară,

familia Hohenzollern,—
votul Adunărei s'a, stabilit și principiul Eredităţii în
Familiei
nem ca, Adunarea Generală să dea indigenatul

«Subserişii propu
Hohenzollern-Sigmarigen,

:acordând

naturalizaţiunea

mare

tatălui Domnito-

Anton-loachim-Zefirinrului Carol L — Alteţei Sale Regale Principelui CarolFrederic-Mainrad

Puindu:se

de Hohenzollern-Sigmaringen.»
Urmează

92 semnături.

cu aclamaţiune.
la vot propunerea aceasta, se adoptă de Adunare

ipelui CarolScrisoarea Președintelui Adumăvei adresată Princ
Anton de Hohenzoleru în 10/22 Maiu.
«Augustul

întreg adreVostru fiu intră astăzi în Capitala Sa,şi 'un. popor

ei. împlinit.
-sează Cerului mulţumiri, văzând visul naţiun

Reprezintanţii po-

să binovoiţi a primi
porului român, în acest moment solemn, vin a Vă rugă

140
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„marea: naturalizare” română, votată pentru

Alteța

mitate și prin aclamaţiuni de Adunarea Naţională,

.

.

1010

Voastră Regalăîn unani-

i

«Primiţi, Alteță, Regală, simţimintele devotamentului
ale respectului celui mai profund.»
-

celui mai 'sincer

şi

In 11/23 Maiu. se constitue primul Minister al
A. SS. Domnitorului CarolI, și se anunță Adunirei Deput
aţilor prin ur mătorul Mesaj Domnesc:
«Domnilor Deputaţi,

«In urmarea demisiunei
nenţei Princiare,—

colective

co Mi-a
Ie

prezintat
E

Ministerul - Locote-

«Eu formând noul Cabinet, după cum urmează:

«D-l Lascăr Catargiu,

Ministri,

Ministru

de Interne

şi Preşedinte

al Consiliului:de

a

«D-l Ion Brătianu, Ministru de Finanţe,

«D- loan Cantacuzin, Ministru de Justiţ
ie,
«D-l Petru Mavrogheni, Ministru de Exter
ne,
e
ae
«D-l Constantin Al. Rosetti, Ministru al Instr
ucțiunii publice şi al Cultelor,
«D-l

General Ion Ghica, Ministrul de Răsboiu,

«D-l Dimitrie Sturdza, Ministrul Agricultur
si, Comereiului și
publice,—
pc
RE
«Pac despre aceasta cunoscut Domniilor Voast
re.

.

Lucrărilor

«Dat în Bucureşti, la 11 Maiu 1866.

„_
«Ministru

Președinte, L,

In acecaș

rului Român

Catargiu.»

zi, A. S. S.

«Carol,

|

Domnitorul

Carol 1 a adresat Popo-

a mătoarea proclamațiune

:

a

«Români,
«In destinele

omenești

nu

este o datorie mai nobilă decât aceea
de a
chemat a mănţineă drepturile unei națiuni
şi a consolidă, libertăţile ei.
«O misiune
iune

i

așă de însemnată Ma. decis să părăsesc
fără preget o poziindependentă, familia şi ţara, de: cari. am.
fost legat prin legămintele

şi suvenirile cele mai sacre, pentru a. urmă
apelului vostru.
«Primirea Plebiscitului, care a pus pe
capul Meu Coroana
cel

lui

AR
Ştefan

Mare şi alui Mihaiu Viteazul, Imi
impune o mare răspundere. Sper
“însă că-Mi va fi dat, cu ajutorul lui
Dumnezeu și cu un întreg devotament,
a asigu

ră nouăi mele patrii o existenţă fericită
şi. demnă de trecutul 'ei.
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și din tot sufletul. Puteţi să vă

întemeiez pe voi...
întemeiaţi pe Mine în orice timp, precum Eu Mi
'
«Dată în Capitala Noastră Bucureşti,

în 11 -Maiu 1866.

«Carol».

-

Mavro-

Catacuzino, Petru
«Ministri: Lascar Catargiu, Ion Brătianu, loan
Sturdza.»
A.
trie
Dimi
,
gheni, Constatin A.'Rosetti, lon Ghica

In 13/25

Maiu,

sează ammăloarea
Costache:

Principele

scrisoare

Camol- Anton

de Hohenzollern adlre-

Peședintelui Adumăvei
Ma

Manolache

Adunarea Naţională, îmi acordă,
«Sunt foarte măgulit de votul, prin care
venirei fiului meu.
naturalizaţiunea cea mare în momentul
către Adunare şi a-i spune că
«Binevoiţi a fi interpretul simţimintelor mele
să cer învoirea Regelui.
faco—
ea ce-mi
am trebuinţi—înainte de a primi onoar
nea gratitudinei mele.
«Primiţi, Domnule Preşedinte, expresiu
«Principele de Hohenzollern.»

13/25 Maiu 1866..
Protocolul IN al Conferinţei din Paris din
D-i Plenipotenţiar

al Franciei invită

pe

Safvet Paşa

să

facă

cunoscut

cat întrunirea Conferinţei de. azi.
Conferinţei obiectul, pentru care a provo
că are misiunea de-a prolestă în

D-l Plenipolenţiar al: Turciei zice
i
în Principate şi anume contra luăre
contra aclelor săvârşite de curând
conse
In
Principele de Hohenzollern.
în slăpânire a cârmuirei de călre
celește şi. care este asifel concepulă:
cînță, prezinlă o Notă, pe care o
şi în par-

să se respecte Tractatele,
«Conferinţa, în hotărirea sa de a, face
l, provocat
19 August 1858, a declarat Plebiscitu

ticular Convenţiunea, dela
de Guvernul provizoriu din

Bucureşti,

ca, să aleagă pe un

Principe Străin

ca
acestei Alegeride către Adunare,
la Gospodarat, precum şi ratilicarea'
Provi
Acte Internaţionale. Guvernul
contrare spiritului şi literei acestor
de
nici o socoteală, nici
i şi zisa Adunare .n'au ţinut

zoriu din Bucureşt
rămâneă,
do sfaturile adresate de ea de a
aceasă hotărire a Conferinţei, nici
de către
ărei
parte primirea votului Adun
în marginile Practatelor; şi de altă
Valariul
intrarea sa neaşteptată. pe terito
Principele Carol de Hohenzollern,
serie de
rnământului Principatelor, sunt:0
hiei și luarea în stăpânire a Guve
re a sti-

de
Acte nu numai pătate de mai mult

o ilegalitate, ci

şi o viola

Puterilor Garante.
şi a voinței Curţii Suverane şi a
pulaţiunilor “Practatelor
protestă,. în numele Sublimei: Porţi,
In consecinţă, cred de. datoria mea a

a actelor ce am enumerat, declaşi întrun mod formal şi solemn, în contr
și neputând să aibă nici o tărie şi
rându-le de ilegale, lovite de nulitate:

149
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valoare

în

ochii.

Maiestăţii Sale

Puterei

Sultanului

DIMITRIE A. STURDZA.
Suzerine.

Afară

de

.
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aceasta,: rozerv

Guvernului

dreptul ca, în fața acestor evenimente,
să uzeze de

facultatea ce i-o dau Tractatele, în veder
e
ziţiunile lor şi de a restabili o ordin
e

de a face

să se. respecte dispo-

de lucruri legală şi conformă

cu-intenţiunile binevoitoare ale Curţii Suzerane
şi ale Puterilor Garante faţăde
Principatele-Unite ale Moldovei Şi Valahiei
.» "|
Si
Partea din

aceastei protestare, unde se face menț
iune de dreptul de întervențiune rezervat Porții de Tracl
ate, dă loc la obsertațiuni din
parlea
câlorvă Plenipotenţiari asupra întin
derei acestui drept"şi a condițiu
nilor
în cari el se poale exercită.
PI
D-l Plenipoten

țiar. al Franciei aminteşte. că acest
e condițiuni sunt regulate prin Articolele XXVII al Tract
atului de Paris și VIII al Convenţiunei
„dela 1858. El câtoşte aceste dispo
ziţiuni,. după cari Turcia, în cazul
'când
ordinea ar fi turburată în Principate,
trebue să se înțeleagă cu Curțile Garante asupra măsurilor de luat pentr
u a orestabili, şi nu poate exerc
ită
nici o intervenţie militară fără o înțel
egere prealabilă. In rezumat, Poart
a
nu ar puteă lucră singură și ar trebui
ca mai Întâiu ea să se adreseze Curţilor
Garante.
,
|
,
"
D-1 Plenipotenţiar al Marei Britaniei
adaoge că de fapt nu există acum
în Principate.
nici turburări, nici dezordine,: Cazul
actual nu este prevăzut
de stipulaţiunile existente ; ar fi deci
necesar ca Savfet Pașa și ceilalți
memb
ri

ai Conferinţei. să -ceară instrucţiuni
dela

pentru un caz care este cu totul nou.
D-l Plenipotenţiar al Austriei zice
că nu

la Constantinopole

Guvernele

ii
posibil

este

lor

respective

a
a-şi închipui că .

nu este voința de a se conformă
„dispoziţiunilor

'Tracta=
telor; după părerea sa, calea de urma
t nu are nevoie de'a fi rcamintită
.
D-l Plenipolenţiar al Rusiei crede
, şi ceilalţi: Plenipotenţiari ai
Curţi
lor
Garante dau semne de aprobare la
acest mod de a vedea, că „Conferinţ
a
trebue, pentru moment, să

se mărginească
Ambasador al “Turciei, Fiecare Plenipoten a luă, Act de Protestarea d-lui
ţiar ar putea în urmă să iea ordinele Guvernului său.

e

|

Sa
D-l Plenipotenţiar al Tunciei
crede că recursul : la guvernel
e . respective
nu € necesar, Conferinţa fiind
întrunită și având puterea de
a aviză. De
altfel,
nu face nici o propunere.

Sa

i
D-l Plenipolenţiar al Rusiei
adaoge că suirea Principelui
de - Hohenzolleru în Principale îi pare
că lvebue să moliveze o comu
nicare a. Guzernelor către Agenţii acredilaţi
la București, pentru a- le presc
rie să sau
întrețină nici o relațiune “ofic
ială cu Alteța Sa.: Cu. aceas
tă
ocaziune, d-l
Baron de Budberg ar.dori ca d-l.
Plenipotenţiar al Prusiei să bine
voeascăa
spune, cum se face că Principele
de Hohenzollern, aparţinând arma
tei pru-
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în Principate ; dacă
sianc, a putut să părăsească serviciul pentru a se duce
şi atunci Guvernul
a lucrat fără autorizare, sar află în caz de dezertare,

severe în privinţa Sa.
prusian ar 'crede fâră îndoeală că trebue să iea măsuri
Hohen-

ele" Carol de
_D24 Plenipotenţiar” al Prusiei răspunde că Princip
lângă aceasta, tot ce
Pe
zollern şi-a lrimis demisiunea, de ofițer prusianu.
ceruse şi obținuse un
mai ştie încă d-l Comile de Gollz, este că Alleţa Sa
Diisseldorf, pentru a aşteptă
congediu pentru a se duce-la părintele său la
i sale. De acolo, Prinacolo ceeace: am decide Pulerile în privinţa naumire
declină orice responsabiPrusia
pate.
cipele a plecat pe neașteptate în Princi
a' lucrat din' propriasa
care
litate în această hotărîre a unui supus prusian,

priveşte, d-l Comite
pornire şi n'a luat sfat decât dela el însuş. In ceea ce-l
ă
libertatea sa de apreciere ca membru al Confede Goltz îşi rezervă toată
De
rinţei, fără socotinţă pentru calitatea persoanei.

altmintrelea

se

va

în-

inţele hotărirei Prin
țelege, că nu e de atribuţiunea, sa a discută aici consec
Alteţei Sale în
unea
poziţi
de
, în ceeace se atinge
cipelui de Hohenzollern

Prusia şi de raporturile sale faţă de Rege.
D-l Plenipotenţiar

este în drept a-și da

al Marei

Britaniei

|

|

întreabă, dacă

demisiunea.; ar dori să ştie

un

cine

de

ofițer

Prusian

a fost acordat

|
?
congediul Principelui de Hohenzollern
permit +vegulameniele în
D-l Comile de Goliz răspunde că su şlie co
u şlie unuică «i
congedi
la
privința demisiunei unui oficer. Cu privire
ţărei.
fost acordat pentru « călători în lăuntrul
Auslriei cer să se iea Act de
şi
Rusiei
i,
Turcie
D-nii Plenipotenţiari ai
|

ceeacea spus d-l Comite. de. Goltz.

|

|

Si

sprijinese părerea exprimată
D-uii Plenipotențiari ai Turciei şi Austriei
comunicări de

e oportunitatea unei
de d-l Baron de Budberg în ce priveşt
a
București.
adresat Agenţilor rezidenţi în
ă, mai închemat
că Conferinţa e'
D-l Plenipotenţiar al. Franciei zice
cu d-lui Ambasador a! Turciei, și apoi
idiu ca să îea Acl de proteslarea
trebui
i acreditaţi la București vor
să delermnină atitudinea pe care Agenţi
i. Acest Principe nefiind recuso aibă față de Principele de Hohonzolleri
pezullă că raporturile Consulilor
noscut şi pozițiunea sa fiind nelegală,
aveă mici un caracter oficial.
generali cu Gawernul său mar puleă
ă ta fi adresală, fără întârziere,
Conferinţa decide că o Depeşă identic
.
său.
de fiecare Plenipolenţiar către Guvernul
tă şi adoptată în terminii: urmă“Această Depeşă este imediat redacta
tarea d-lui Plenipotenţiar al Turciei
tori :— «Conferinţa a luat Act de Protes
ului din Bucureşti de către Princiîn contra luărei în stăpânire a Guvern
ilegalitatea acestui Act, Conferinţa
pele Carol de Hohenzollern. Recunoscând
eştise vor abţineă: dela orice dea decis că Agenţii cari rezidă în Bucur
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mers, care ar implică recunoaşterea Principelui Carol de Hohenzollern. In
consecință relaţiunile acestor Agenţi cu administraţiunea moldo-valahă nu
vor aveă decât un caracter pur oficios.»
:
D-l Plenipotenţiar al T'ranciei fusese însărcina!, în. ultima şedinţă, a
văspande în sumele Conferinței la scrisoarea, prin care d-l Ministru ul
Afacerilor străine al Principalelor- Unile amunțase numire, prin Plebiscit
a Principelui de Hohenzollern. EI spune că s'a achitat de această sarcină.
După dorința Conferinţei, se celeşte acest răspuns, care “e astfel con-

ceput : — «Domnule!
adresă la 16/28 ale
Român a ales, pe

Am

primit

scrisoarea

lunei trecute, și prin
calea unui .Plebiscit

ce

mi-aţi

făcut onoarea-mi
a

care, anunţându-mă că Poporul
pe Principele Carol-Ludovic
de

Hohenzollern-Sigmaringen, sub numele de Carol 1, exprimaţi speranța, că,
numirea Alteţei Sale ar obţincă învoirea Plenipotenţiarilor întruniţi în Conferinţă la Paris. Conform cu dorinţa ce mi-aţi exprimat, am adus comunicarea D-voastre la cunoştinţa Reprezintanţilor Marilor Puteri, și ei au fost de

părere că eră cu cale de a se referi la Declaraţiunea cu data de 2, care âmin-,
teşte că atribuţiunea Adunărei e de a numi un Gospodar, şi că ea nu
poate

să aleagă decât pe un-pământean. Conferinţa a decis, în consecință, în şedinţa sa dela 17 ale acestei luni, că.ea nu poate recunoaște validitatea Alc-

gerei Principeluide

Hohenzollern

şi m'a

însărcinat

de a vă

hotărîrea sa. Primiţi, ete., ete. Făcut la Paris. In 25 Maiu

înștiinţă

de

1866.»

x

In 15/27 Maiu, Landammanul de Sau Gallen Aepli trimit
e
din Berna următoare - scrisoai'6.. Principelui
Cavol-Anton de
JHohenzollern:
«Am

primit scrisoarea din 21, în momentul

de a mă'porni

«Cu o seară mai înainte am aflat, spro marea mea linişte,

că Principele

Carol

liniștit foarte

mult, căci până

a sosit bine

la locul

destinaţiei

atunci eram

spre Berna.

dintr'un ziar,

sale. Această

ştire

m'a

cuprins de îngrijire,ca nu cumvă

un eveniment neprevizut să fi împiedicat călătoria. Urările
mele cele mai
sincere însoțesc pe Principe, şi am speranța că curajul.și
devotamentul, cu
care a sburat spre deslegarea &relei probleme ce a luat
asupră-şi, “vor. fi

încoronate cu un succes meritat. Situaţiunea se pare
a se însenină, căci cu
toată amărăciunea cu care Austria a întâmpinat luarea.
în posesiune a guvernului de către Principele Carol, totuș voința
naţiunoi, energică și hotărită, se va respectă de celelalte Puteri Garante, şi
astfel se va putea, :înte-

meiă un viitor mai bun pentru aceste

țări.

Aici

în Elveţia

suntem

întru

atâta atinşi de criză, încât nu putem ascunde, că
în caz de 'răsboiu general
vom trebui să ne dăm mari silinţe. şi să facem
. mari sacrificii, pentrua

„AUTORITATEA FAPTULUI
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susținei, neutralitatea, noastră,
rîrea, şi despre" toâte părţile.
"la o eventuală, rectificare de
fie “şi ea atinsă. Alţii însă, și

145

EXECUTAT IN 1866.

ÎNDEPLINIT

pe care voim să o. mănţinem cu toată hotăUnii se tem de urmările Congresului, crezând
fruntarii în Europa; Elveţia nu vă puteă să nu.
mă număr între aceştia, nu se tem de ase-.

__menca, 'eventualităţi, având convicţiunea, că Impăratul Francezilor— şi numai
din această parle: ne-ar putea ameninţă

nu
o primejdie—

arc intențiunca să

mioşoreze teritoriul elveţian. In astă seară mă întore la San Gallen. »

Protocolul x al Conferinţei din Paris, Şedinţa din 23 Main/4 ani 1866.
D- l Plenipotenţiar al Franciei. aminteşte
cererea, d-lui. Ambasador al Rusiei.

- D-l- Baron

că “şedinţa: de azi are loc după

de Budberg spune că Guvernul său, căruia i-a dat “socoteală

de rezoluţiunea luată în şedinţa dela 25 Maiu, i-a dat ordin a declară că
mu consideră 'ca îndestulătoare linia de purtare, adoptată faţă de luarea în
stăpânire a puterei de-către ” Principele. Carol 'de Hohenzollern; Instrucţiu-.
nile” adresate Agenţilor la Bucureşti le-au prescris a păstră faţăde Principele de Hohenzollern acecaș atitudine, care fusese luată faţă: de. Guvernul

Provizoriu, adică de a nu âveă cu el decât relaţiuni pur oficioase. Dar între

cele două situațiuni este o diferinți esenţială, de care e imposibil Conferinței 'să nu ţină socoteală. Guvernul provizoriu eră produsul necesar al îm-

prejurărilor aduse prin căderea. Principelui. Cuza, pe câtă

vreme Principele

Carol de Hohenzollern, profitând de pornirea necugetată a Moldo-Valahilor, nu.
prezintă Europei decât o putere stabilită cu violarea flagrantă a tuturor

drepturilor. Incă dela deschiderea Conferinţei, Plenipotenţiarul Puterei Su- .
zerane protestează dinainte în contra venirei unui Principe Străin. In cursul
deliberaţiunilor, Puterile semnatare ale Tractatelor au adresat în unanimitate
Principatelor invitaţiunea solemnă şi repetată .de a se conformă. stipulaţiunilor internaţionale, cari conţin singura garanţie a Imunităţilor de cari. ele .
se bucură. Prusia s'a asociat la, aceste demersuri şi cu toate acestea, tocmai

un membru:

al familiei regale,

uzurpare 'de putere.

un ofițer

din

armata

sa, a comis această

O astfel de stare de lucruri, prelungindu-se, ameninţă,

liniştea, 'şi - prosperitatea Principatelor,

pentrucă mănţinerea, nouăi puteri nu

“poate fi tolerată ; ea. aduce în acelaș timp cea mai supărătoare atingere dem-

nităţii Puterilor, a căror voinţă a fost nesocotită cu o îndrăzneală, care nu-și
iea, tăria decât în speranța .nepedepsirei: în adevăr, nici o îndoeală nu eră, cu

putință, după ce Consulii amintise anure, în numele
Articolului
“XII ;al: Convenţiunei

dela

19-August

Conferinţei, clauzele

1858. E

dar

indicat

de.

a. intră îndată în previziunile Protocolului dela 6 Septemvrie 1859, care conține o dispoziţiune asfel concepută: «Odată faptul abaterei constatat . în'
împreună

înțelegere

Analele A. R.—Tom.

cu Reprezintanţii Puterilor Garante la Constantinopole,

XXXIV.—Memoriile

Secţ. Istorice,

,

10

*
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Curtea, Suzerană va trimiteîn Principate un Comisar ad-hoc, - însărcinat a
face ca măsura, care a dat loc abaterei să fie retrasă. Comisarul Porții va fi

însoţit de Delegații Reprezintanţilor din Constantinopole, cu cari el va pro-'
cedă împreună și de comun acord. Dacă nu se va da ascultare acestei re-:
clamaţiuni, Comisaru
' Porții
l şi Delegații vor face cunoscut Domnului, că
avându-se în vedere refuzul de a se supune, se va aviză la întrebuințarea

mijloacelor de: constrângere. In acest caz, Sublima Poartă se va înțelege fâră
întârziere cu Reprezintanţii Puterilor Garante la Constantinopole asupra măsurilor ce 'se vor Iuă.»—Astfel este, după d-l Plenipotenţiar al Rusiei, calea
prescrisă de o stipulaţiune internaţională. Elo recomandă celei mai serioase

atenţiuni a colegilor săi, şi crede că s'ar putea evită complicaţiuni

mai grave,

dacă sar face cunoscut Guvernului stabilit de fapt în acest moment la :Bu-

cureşti, că nu trebue să se bizue pe o îngăduire nesfârşită. —
este îndicat a se trimile în Principate un Comisar Olomai
Reprezintanţilor Pulerilor. Garante la Constanlinopole, cari ar
a ieclamă Anularea Aclelor Ilegale, cari au conferit puterea

Prin urmare |
și Delegaţi ai:
fi însărcinaţi
Principelui de

Hohenzollern. Responsabilitatea, Conferinţei este direct angajată,
ca măsurile
de luat, pentru a face să dispară

această cauză

de îngrijiri şi de turburări,

si fic grabnice şi eficace. .
o
N
-D-l Plenipolențiar al Marei Britanici întreabă pe d-l Baron
de Budberg,
dacă ceeace a spus conslilue

D-L Plenipolențiar

o propunere formală.

al Rusiei

acest mod de procedare;
ar Îi gata să-l oxamineze.

răspunde

dar dacă,

că este

Conferinţa

Ie

însărcinat a recomandă.

ar aveă

!

un altul
,

de indicat,

D-l Plenipolenţiar al Turciei aminteşte că a doua zi după
revoluţiunea care'a silit pe Principele Cuza să depună puterea, Sublima. Poartă
declaase că ca, înțelegea să se țină

numai

şi

numai

de

Tractatele,

cari garan-

tează Autonomia Principatelor Moldo-Valahe și Drepturile Curţii Suzerane.
Puterile Garante având acelaș mod de a vedeă, Conferinţa
hotărise că
Guvernul provizoriu din Bucureşti nu trebuiă să depăşească marginile
acelor

Tractatate;

dar în loc de a urmă linia do

purtare

ce-i cră trasă, cl a

pro-

vocat un Plebiscit pentru Alegerea unui Principe Străin, atribuindu-şi
astfel
pe de o parte dreptul de alegere, cure aparțineă Adunărei, și pe
de altă parte
luând asupră-şi responsabilitatea unui Act contrar cu hotărîrea
unanimă a
Conferinţei bazată pe stipulaţiunile internaţionale. In șfârșit,
provocând in- trarea, Principelui Carol de Hohenzollern în Principate, Guvernul.
Provizoriu -"

a agravat situaţiunea. Mijloacele de

convingere,

întrebuințate

dela,

început

de. către Guvernul Otoman, au rămas infructuoase, ca
şi sforțările făcute de
Agenţii

-

Puterilor. Garante la Bucureşti. Guvernul Provizoriu
n'a putut să fie:
întors de pe calea: în care intrase, şi în momentul
în care. Poarta eră să .
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“facă o ultimă încercare, propunând la București, după idea, Conferinţei, un
Gospodar pe timp mărginit, ca a aflat, spre marea, sa uimire, sosirea Principalui Carol pe teritoriul românesc. În faţa atâtor abateri, Poarta nu mai
„are decât să apeleze la simţimintele

de dreptate şi de demnitate

lor Garante cari, luând: în consideraţiune

o stare de lucruri

ale Curţi-

aşă de.anor-

“mală și ilegală, vor aviză, fâră îndoeală, la inijloacele cele mai eficace, pentru
a operă restabilirea” unei ordine. legale de lucruri în: Principate. Acest re-

zultat, după d-l Plenipolenţiar al Turciei, nu ar putcă fi atins decâl prin

ocupațiunea Principatelor; lotuş, Guvernul Otoman, vrând să dea o nouă
dovadăde spiritul său de conciliațiune, a însărcina! pe Safvel Paşa să
-doclave că Poarta e dispusă a lăsă Conferinţei timpul de a cula, în termânul cel mai scurt posibil, un alt mijloc care să poală duce la ţinta ce este
de alins, adică la velragerea Priucipelui Carol şi la executarea Traclalelor.
- D-l Plenipotenţiar al Franciei, rezumând cele. două comunicări ce sau
“făcut Conferinţei, zice că. d-l Plenipotenţiar al Rusiei propune trimiterea unci
Comisiuni în Principate, în timp ce d-l Ambasador al Turciei lasă a se înţelege că, recurgerea deadreptulla intervenţia militară ar trebui să fio în-

a
e
Aa
din capul locului.
trebuinţată.
D-l Plenipotenţiar al Turciei, la, o interpelare a d-lui. Comite Cowley,
declară că trimiterea, mai întâiu, la Bucureşti a.unei. Comisiunii i se paro
|
proferabilă, şi că se unește cu propunerea Baronului de Budberg.
„D-l Plenipotenţiar

al

Prusiei

consideri,

cele

două

moduri

ca

indicate

i

fiind în fond aceleași, căci .ţintese la acelaş scop.

întâmplă, dacă Comi-

-* D-1 Plenipotențiar al Aushriei se întreabă ce sar

'sarul şi Delegații trimişi la Bucureşti nu vor fi ascultați? E important a
„provedeă aceasta, și d-l de Metternich se conformă instrucțiunilor Guvernului său, emițând părerea că ar fi cu cale: a recurge, în acest caz, la mă“suri de constrângere. — Pe de o parie Conferinţa, constatând încă odată iloga-

de Hohenzollern, a
“litatoa Alegerei Principelui:
“la Bucureşti nu vor întreținea, nici o relaţiune
de altă parte, câtevă Puteri par a se pronunță
militare din partea "Turciei. Cu toate. acestea,

hotărit că Agenţii rezidenţi
oficială cu noua cârmuire; po
în contra oricărei intervenții
în punctul în care au ajuns

lucrurile, n'a rămas decât a se plecă. în faţa rezultatului votului Adunărei din
„București, sau a recurge la măsuri de constrângere, pentru a face să pre" cumpănească, „hotăririle

Conferinţei.

“Dacă

Puterile

nu

ieau

această

ultimă

lor. cu totul nesocotită
cale, vor trebui să se resemneze a vedea; autoritatea
şi să renunţe de aci înainte a exercită în Principate influinţa - colectivă, pe
care le-o atribue

'Trăctatele.

Dar, în acest caz, fiecare Putere, după părerea

Guvernului Austriac, ar fi în.drept a lucră izolat şi-a luă faţă de MoldoValahia atitudinea, pe care i-ar comandă-o propriile sale. interese,
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D-l Plenipolenţiar al Franciei celeşte o depeşă telegrafică, a cărei copie
i-a fost transmisă de Consulul francez din București. Această depeşă, adresală de Principele Carol Agentului său din Constantinopole, declară, din

conlra, hotărîrea sa de a mănţineă, neatinse drepturile

Putevei

Suzerane.

D! Plenipotenţiar al Prusiei observă că în realitate nu există decât uh
singur interes, care trebue să preocupe Conferinţa: acela al Suzoranităţii
“Turciei. El aminteşte diversele modificări, co sau făcut . în: starea organică,
a Principatelor dela 1858 încoace; toate au fost pe rând acceptate, și numai
“când a, fost vorba de Principele Străin,a început a se face împotrivire. Cu
toate

acestea,

interesul

unic,

pe

care-l

ar6 Europa

aici, este Respectul. Suze-

„ranităţii întru atâta, întru cât implică principiul Integrităţii Imperiului Otoman. Pentru co deci să ne opunem Principelui Străin, din moment ce acesta
sc supune Suzeranităţii ?
a
a
„D- Plenipotenţiar al Marei Britaniei exprimând regretul că Poarta nu

a căutat, încă dela originea evenimentelor, să se înţeleagă direct cu Guvernul
provizoriu,—'
A
e
Safuel Paşa răspunde că Guvernul său a încercat, dar fâră sueces ; poate
că Comisiunea

ce sar trimite în Principate ar puteă, “obținea un rezultat mai

„bun, întrebuinţând "mijloace de convingere,
D-l Plenipotenţiar al Italiei observă că nu

e: de

a
.
făcut nici o. iluziune

despre” cocace s'ar putea aşteptă dela trimiterea Delegaţilor. Aceasta
'ar duce

la ocupaţiune. Această măsură ar fi fâră îndocală conformă cu dreptul,
dar
Guvernul său e de părere că nu ar fi oportună.
o
.
D-l

Plenipolenţiar al Franciei, revenind

asupra

acestor precedente ob-

servațiuni, zice că mai înlâiu eră o cestiune de drept.

Conferinţa a pus-o

înlrucâtvă la adăpost, dând asupra acestui punct o complelă
satisfacțiune.
Acum cade-se a merge mai deparie, a pune acest drept,
astfel recunoscail şi
ocrotit, sub protecțiumea forței materiale ? O astfel de măsură
war pulcă, fi
pusă în execuţie fără vărsare de sânge, şi d-l Plenipotenţi
ar al 'Franciti
crede că nu există o holărire mai rea decât, aceea care
aduce un asemenca
rezultat. Prin urmare, ar fi decât
un câștig amânând cestiunea, căci su
e vorba de a o dalao parte în mod definitiv şi pentru
totdeauna. In adeviur
Principele, astăzi în stăpânirea puterei, poate întâmpină
obstacole cari să-i
„aducă căderea; poate ajunge lucrul să se producă o
atingere:la dreptul de
Suzeranitate al Porții, sau că turburări interne să izbucnească,
sau că dezordinca și anarhia să turbure ţara: ci bine, atunci
s'ar intervâ
— ni.
Pentru ce
deci să nu se aştepte un act violent, material,
o agresiune în sfârşit contra
bunci ordine sau Suzeranităţii Porții ? A interveni
mMilităreşte astăzi, esto a
creăo turburare materialăale
, cărei consecinţe sunt imposibil de
prevăzut,

vrând să .se reprime numai o turburare simplu
legală până, acum.

1019

AUTORITATEA

FAPTULUI

INDEPLINIT

EXECUTAT

IN

1866.

|

149

D-l Plenipolenţiar al Marei, Brilanici zice, că aderă la considorațiunile
prezintate de Preşedintele Conferinţei; ele sunt, după părerea sa, de natură

a satisface pe Sublima Poartă și pe membrii Conferinţei.
D-l Plenipolenţiar al Turciei nu împărtășește această opiniune şi zice că
e vorba de a asigură executarea Tractatelor.
D1 Plenipotențiar al Rusiei

întreabă,

ce ar deveni, înta?uun astfel de sistem»

dreptul Curţilor Garante.
-D-l

Comile

de oportunitate;

în principiu

rezervă de a lucră în urmă după

nici

interzice

se

nu

asupra cestiunei

discuţiunca este numai

Coneley răspunde, că

o

aeţiune;

din

contra

se

imprejurări,

D-l Plenipolenţiar al Rusiei crede, că Conferinţa nu poate refuză Turciei
exercitarea dreptului ce-i aparţine. In ceeace-l priveşte, faţă cu opiniunile

contrare cu a sa, trebue să rezerve hotăririle Curţii Sale, şi. nu știe până
la ce punct va fi posibil Rusici să continue a luă parte la Conerinţe. D-l Plenipotenţiar al Franciei răspunde d-lui de Budberg,. că interesul
esenţial, capital, rezidă în cestiunea Suzeranităţii, care este acela al Integrităţii Imperiului Otoman. Pentru rest, nu există decât o cestiune.de oportunitate. Este abatere şi abatere; este vorba de a se şti, dacă ceeace se produce e destul de grav, dacă prezintă un pericol destul de iminent, pentru a
trage după sine o ocupaţiune armată. A recurge la această măsură extremă
în acest moment, ar fi să se producă în Principate dezordinea materială.
D-l Drouyn de Lhuys nu exclude de altmintrelea, o „repetă, ecazurile în cari

ar fi în adevăr cu cale a interveni.

”

D-uii Plenipolenţiari ai Rusiei şi Turciei observă, că 'Tractatele. fac un
Lot, şi că nu este permis a le violă întrun punct mai mult.decât într'altul.

- D- de Budberg adaoge că

Tractatele

nu

stabilesc „punct

de

deosebire

.
între tmburarea materială și turburarea legală. nu este conabsolut
droptul
că
D-l Plenipotenţiar al Prusiei răspunde,
testat;

discuţiunca,

este asupra

oportunității

unei

măsuri

prevăzute,

o ştie,

dar care oferă pericole grave. Cât despre trimiterea unei Comisiunila București, el' nu se poate asociă la aceasta.

In tot cazul

el ar trebui să refere

"Curţii Sale.
|
”
D-l Plenipoleut al Rusiei zice, că în .ochii Rusiei oportunitatea. există
tot aşă de bine ca şi dreptul. După părerea sa, n'ar puteă fi dezordine ma"terială mai

considerabilă decât aceea de

a vedeă

nesocotindu-se

neîncetat

şi nepedepsit dispoziţiunile 'Traotatelor şi hotăririle Conferinţei.
D-l Plenipotenţiar al Marei: Prilanii recunoaşte împreună cu D-l de
Budberg gravitatea acestor abateri, dar trebue luat seama ca - remediul la
care se recurge să nu fie mai rău decât 'răul. Impotrivirea la o intervenire
va fi foarte energică, nimeni nu se poate îndoi de aceasta; este chiar în .in-
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ieresul Porții însăș de a nu pripi nimic. Dacăse întâmplă 'ca
purtarea
noului Psincipe să fie respectuoasă faţă cu Turcia și proprie a asigură
mnănținerea liniştei, dacă el guvernoază bine, nar fi deci cu putință mai
târziu
pentru

Poartă a-l recunoaşte

și a-i acordă investitura în: condiţiunile stipu-

late de 'Tractate?
,
o
D-l Plenipolențiaral Rusie; contestă acest mod

Eni
Da
”
de a vedcă, în numele

Puterilor megieşe.

i

o

„DI Comile Conley 'adaoge că nu vede interesul co ar puteă
aveă aceste
Puteri de a continuă să respingă pe Principe, dacă el ar'
face binele Principatelor.și ar asigură mănţinerea bunei ordine. Cât despre
propunerea făcută de d-] Plenipotenţiaral Rusiei, Comitele Cowley,
după declaraţiunile
prezintate de d-l Preşedinteal Conferinţei, o consideră
ca imposibilă; e so-

coate inutil a referi despre ea Curţii Sale.
D-1 Plenipotenţiar

al

Rusiei,

după,

a

cererea

Priucipeliui

de

Metternich,

zice că nu-i este posibil-a referi Guvernului său asupra cestiun
ei de oportunitate; EL se va'mărgini a da socoteală despre ceeace su
zis în. şedinţă,
El e dator să facă să se presimtă hotăriraa Guvernului său;
el crede că Guvernul său se va rotrage din Conferinţă. D-l Baron de Budber
g împărtășește
de altmintrelea opiniunea exprimată: mai înainte

nich, în ce privește libertatea de a lucră

izolat,

de “Principele! de

libertate

mod eventual să aparţină Puterilor megieşe.
o
D-l Plenipolenţiar al Aaistriei declară, că Guvern
ul său,

Mettor-

cs ar trebui în
E
făcând

:
rezerve

în această privință, n'are nici decum dorința â se află
în obligațiunea
de a
exercită această acțiune izolată.In ceeace priveşte
'cestiunoa de oportuni-

tate, cl nu o poate luă decât «d referendum.

m

D-i Plenipotenţiar al Franciei rezumează pe scurt
discuţiunea și conchide
zicând că, în ceeace priveștepe Francia, el nu se poate
asociă la măsurile
propuse. Explicându-se apoi asupra rezervei prezintatede
d-l Plenipoteniar al Austriei, aminteşte dreptul Curţilor Garante şi
pe acela al Francioi

în particular. Oricare ar fi forma în care sunt
desbătute cestiunile, cari înlciescază Orientul, fie prin înijlocul unei Conferinţe
sau alimintrelea, Francia
îşi păslrează:şi mnţine dreplul său de a se
amestecă în aceste afaceri şi
„de a participă la regularea lor. Ea a cumpctr
al. acest drept destul de
scump, penru a nu toi să renunțe la el.
|
i
N
D-l Plenipotențiar al Austriei comunică
Conferinței o depesă dela d-l
Ministru al Afacerilor Străine al Austriei, din
care rezultă - că Curtea, din

Viena aderă, cu oarecari rezerve, la propunerea
de a întinde până la.Brăila

autoritatea Comisiunei Europeane.
.
“D- Plenipolenţiar al Tuwciei zice, că
. Guvernul

său nu: vede motive
îndestutătoare pentru a autoriză asupra acestui
punct o abatere dela stipu-
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laţiunile Tractatului de Paris. El crede că cu atât mai puţin poate aderă la
propunerea Comitelui Cowley, cu cât ca ar puteă aduce atingere drepturilor Comisiunei

Riverane, în care

sunt

interesate

în Conferinţă. Prin aceste consideraţiuni, pe

cari

alte

ţări,

nereprezintate :

Conferinţa "va binevoi să

le aprecieze, Sublima Poartă se vede în obligaţiunea de a declină propunerea Maiestăţii Sale Britanice.
i
„D-l Plenipotenţiar al Rusiei zice, că se "asociază în întregime la acest

„mod

de a vedcă.

D-l Plenipolenţiar:al Franciei zice, că lot ce sa propus. ori sa sugerat
implică în fond ocupaţiunea mililară -a Principatelor. Fără îndoeală, Conferința su se va miră, că. Guvernul Iinpăralului se arată puțin favorabil
acestei idei. Plenipolențiarul. Maiestăţii Sale nu și-a ascuns urmările liniei
de purtave adoptată de Conferinţă, şi şi-a permis a spune încă din pr în
zi, că hotăvirile sale vor ajunge necesarmente le. complicaţiani exlreme.

Toluş, legată de Traclale, Francia sa asociat la rezoluțiuni cari aveau de

obiect: a da satisfacțiune dreptului, în ordinea faptelor morale. Acum se:
fac: propuneri, 'cari cer înlr ebuințarea forței. Ei bine, înainte de toule, e
aci o cestiune de apreciare politică, pe cure Conferinţa în înțelepciune
sa trebue s'o examineze, punându-se din: pimiclul de „vedere al oporliinilăţii. Poporul Moldo- Valal e aslăzi înli'o stare de surescilare națională: :
el se va apără în contra înlervenției trupelor turceşti; lupla pare îmevila- .
Vilă. Sângele creştin ta curge; cine ştie efeclul ce va ieși din aceasla asupra
celorlalle populațiuni creștine din Imper iul Otoman? Vor fi poale răscoale,

"şi atunci ce ta face Poarta?

Va, cere sprijinul Puler ilor. creştine în contr G

Oreştinilon? Cine mi vede toate - pericolele umei asifel de „siluațiuni, mai
ales în. împrejurările iminente ce preocupă uşă de pr ofund Europa? De
altmintrelea, ce inconvenient este a, aşteptă? Inchipuiţi-vă că Principele de

Hohenzollern întâmpină la rândul său piedici: pe cari nu le
că guvernează. rău, sau.că face acte contrare

datoriilor

sale

poate: învinge,
către

Poartă;

;
dânsul va cădcă 'sau.se vor putea luă faţă de el măsuri de constrângere
intere-,
Porții,
Suzeranităţii
dă
dacă
— dacă, din :contra el cârmuește bine,
selor de bună ordine .și de liniște, catisfacţiunile şi garanţiile dorite, nar:
putea el să-și atragă. bunăvoința

Curţilor Garante

şi Puterei Suzerane

şi si

merite a, fi counosâut de 'ele?— Dreptul este păzit, și se poate aşteptă
fiiră teamă ca, acest drept să fie primejduit; pe când o intervenţie militără
va deschide uşa la cele mai periculoase „eventualităţi.

In ceeace-l

priveşte;

|
Guvernul Impăratului n'ar puteă, să se asocieze la această propunere.
de
Drouyn
d-l
D-L Plenipotenţiar. al Rusiei crede, că poate întrebă pe
Lhuys, care ar fi întinderea practică a dreptului, dacă, se exclude orice măr

megioșă,
sură. de 'constrângere.? Cât pentru Rusia, în calitatea sa de Putere
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ca are interese particulare, cari nu i-ar permite să aşteașă
pte,
precum

pro-

pune d-l Plehipotenţiar al Franciei. Dacă sar vedea că Principatele ar.
fi
dispuse să intre pe căi normale, aceasta ar fi îndreptăţită, însă, din
contra,
din zi în zi ele tind a se îudepărlă mai miult de aceste căi,
Se
- D-l Plenipolenţiar al Marei ' Britanii declară, că se. uneşte
în tolul. cu
modul de a vedeă cl d-lui Preşedinte al Conferinţei. Cât
despre înatrebuin(area măsurilor de: constrângere, el este convins că, mai
ales în împrejurările actuale, ele ar puteă da naștere la cele mai mari
pericole şi aprinde
răsboiul în Orient, ceeace 'war lipsi să se întâmple
dacă sar recurge la
ocupațianuea militară a Principatelor. Prin urmare, e
mai bine a' amână
o astfel de măsură şi a așteplă. D-l Comite Coswlegy
se- pronunţă în contra.
trimiterei de Delegaţi ca şi în contra Ocupaţiunei militare.
Pi zența Delegaților ia Bucureşti ar. fi, după părerea sa, fără
folos; ei war veni acolo
decât pentru a fi: martorii unei luple sângeroase
şi înverșunale.
-nii Plenipolenţiari ai : Rusiei și Turciei nu cred,
că-e locul a se tome
de un conflict de această natură, |
aa
i
„Safuel

Paşa

adaoge,

că. crede

că: poate

asig
ură a
. Conferinţ

temerei despre o mişcare printre Populaţiunile
Creştine.
„D-l Plenipolenţiar al Rusiei zice, că eră
locul a crede

Hohenzollern

a venit la București

legătură faţă de Sultan.

cu

intențiunea

de

Ii

a: se

că

în

contra, .

i
Principele de

libera.

de

orice

Ei

%

%

» Astfel România a. intra în cercul marilor.
interese europeane:
întâiuîn 1856, când idea, Unirei și a Princ
ipelui dintr'o. Dinastie
domnitoareo legă de constituirea Italiei,
și după un deceniu, când
idea Unirei Principatelor luă un trup viu
sub scutul unui mare
văsboiu european, care a, pregătit Unitatea
Germaniei. In mijlocul
acestei mari transformări a Statelor. Europ
eane, s'a. ridicaţ; Regatul
României, care a, scos din uitare seculară
neamul românesc.
..
- Chiar în întâiele zile ale lui Aprilie
se stabilesc. relațiuni zilnice
între Principele Carol-Anton de: Hohenzol
lern cu Regele Wilhelm
al Prusiei. Greutatea cea mare a, mome
ntului eră, a află, sub care
formă, concisă, și sigură Împăratul
Napoleon . III și Regele Prusiei
vor consimți a lăsă drum liber
deciziunilor luate . la București
și
la Diisseldorf,
La Berlin rezolvirea cestiunei
a, fost ușuraţă, prin intrevederea
,.
din 23 Aprilie (5 Maiu) dint
re Principele Cavol-Anton'
de. Hohenzollern cu Regelo Prusiei: și
intervenirea, prietenească -a,
Comitelui de Bismarck. Se luă deciziun
ea, că Principele Carol
își va trimite
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demisiunea,- Sa din armata Prusiană. dela. ultima, stațiune germană
de cale ferată şi că Regele Prusiei va închide ochii asupra “faptului
îndeplinit.
E
Mai greu eră de a se "ști, ce hotăriro va, 1uă Impăratul Napoleon la” Paris, unde eră întrunită Conferinţa Marilor Puteri, defavorabilă cerinţelor româneşti.
:
.
”: In această. constelațiune incureată, trei . femei. au imbrățișat cu
căldură

interesele

României.

Acestea,

. sunt:

— Doamna

Hortensia

Cornu, o amică din copilărie a Impăratului Napoleon III,. având pe:
lângă. acesta totodată o influență recunoscută prin" inteligențași
energia ei, nu mai puţin prin. sinceritatea, devotamentului ei, și care
“eră, încă 'şi aunică devotatăa familiei -Principelui -Carol-Anton de
Hohenzollern; — Paroneasa de PFvanque, Germană de origine, locuind la Ramersdort pe .malul drept al Rinului, nu departe de Bonn,

amică„a familiei princiare de Hohenzollern,:și amică, din .copilărie
a Doamnei Mathilda. Drouyn. de Lhuys, soția Ministrului Afacerilor.
Străine al Franciei și Președintele Conferinţei unde se. desbăteă,
despre soarta, României; -— şi în fine: „Doamna. Matilda . Drop.
de Lhuys.
Acestor trei femei datorește România o recunoştinţă eternă, căci
tustrele,

cu

Doamna

Hortensia

Cornu

în capul

lor,

au muncit

ca și

cum ar fi fost Românce. Numele lor trebue să fie cunoscut tuturora, cari poartă un interes pentru Regatul Român, și cari în zile
de grea cumpănă ne-au dat un ajutor mare.

Prin un Român de inimă am fost fericit a căpătă portretele acestor
trei femei,

donaţiune
i

şi rog Academia

foarte prețioasă.

să le primească

în colecţiunile

ei ca o
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„Iu câteva zile vom serbă întreita mare sâsbătoare națională
de 10. Mâiu,: vom serbă în acca zi 46 de ani de. Domnie a Regelui
Carol I-iu, și totodată 35 de ani de Independenţă şi 37
de aus de
hegalita
te.
Aa
In 10 Maiu 1913 vom serbă

a
a
n.
47 de ani de Dommuie, 36 de ani de

Independenţă și 82 de ani de Regalitate a Regelui”
Carol I-iu.
Voiu aminti că Ștefan cel Mare a domnit (1457
la 1504) 47!
de ani ;. Alexandru

cel Bătrân

cel:

Bun

(1400 la 1433)

(18386 la 1418)32 ami.

-

33 de ani ; Mircea

e

i

Să rugcu cu toții pe A Tot Puternicul Dummez
eu, ca Regele
Carol I să împlinească peste patru ani, în
1916, jumătate - secol.
de Donmie, și să treacă, și mai departe până
la adânci Văbrânețe,

îar. Români
să-l iubeasc
a ă și să-l venereze,

ca pe

cel mai
mare Suveran al ei, care. cu credință, cu
dragosteși cu o perseverantă rară a fundat Regatul României
şi Dinastia - ei, luând
punte la un mare Răsboiu Buropean alăture
a cu Arniati Marelui
Imperiu al Rusiei, și ridicând
Regatul Româsiiei. a fi un factor
necesa şi apreciat. al Păcei și al Civilizățiunei
|
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