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„Acel care se încearcă a judecă fiinţa, unui om,;.caută mai: întâiu
a-l: pune faţă, în față cu datoriile cele mari și imprescriptibile către
sine

însuș, către

neşti. Numai

aproapele -său

şi către

organismul

societăţii

omo-

cunoscând astfel pe individ, se poate judecă, dacă el

a fost capabil să ajute poporul

din care face

parte şi statul căruia,

el aparța-l:
ine,
înaintă- spre progies sau a-l împinge spre scădere.

“In: genere se poate zice pentru indivizi 'ca şi pentru -popoare :și
state, că cel care:stă pe loc e în ;scădere. Numai cei cari niuncose

cu credință și cu dragoste muncă grea, și. conștientă pot păși înainte,
și nu

se

înneacă, în valurile

foarte des furtunoasă...

mării
. vieţii,

i

.
ie

totdeaunaîn mișcare:și

i

4

al

Pentru acel care so. încearcă a serie. Istoria Universală, 6 de nevoie să cunoască : starea; prezentă a: omenirii: în comparație
cu timpurile twecute, stabilind progresele sau regvesele popoarelor în des-

voltarea generală a: omenirii.i.
e
ic
„ Istoria unui popor .sau a unui stat consistă, în a-i “cunoaşte . tre-

cutul, pentru a-i înțelege prezentul, aruncând. privirile spre:viitor. ..:
„. Privirea spre trecut:
ne aată, dacă. în. comparaţie cu prezentul:
statul și poporul au adaos sau :au pierdut .din fiinţa :lor: Privirea,
spre viitor are.a ne arătă, dacă, acest: viitor poat
fi: așezat
e și bine
asigurat spre a, se desvoltă și: progresă în mod normal.în toate di-

„reoțiunile activităţii omenești. -.:
Analele

A.

R.— Tom.

XXXI11.- Memoriile
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DIMITRIE A. STURDZA

Punctul de plecareal prezentului este pentru un om
individualitatea lui bună ori rea, care dă putinţa unei influe
nţe morale sau
pernicioase asupra semenilor lui.
|
Prezentul unui stat și al unui popor nu poate fi o dată
oarecare,
O zi sau un an; ci cuprinde o':pevioadă: "nai lungă.
Aceasta se înfăţișează,
în. mod. plastic, ca un podiș mai înalt, de pe care
putem

privi — de'!0 “parte: spro:o

câmpie adeseori devastată — și de altă

parte spre dealuri «mănoase și munţ
înalți, i,
împăduriţi,
prosperitatea. şi» bogăţia pentru toti.
Dv
9

cari asigură

m
Pentru România perioada prezentului ocupă aproape
o jumătate de
secol. la este perioâda Renașterii noastre naționale
ca popor şi ea, stat,
Perioada
două

Renașterii pentru noi se află între timpul, în care amân-

Principatele

Române,

erau. amenințate, a-și

pierde

fiinţa lor
ca stat și timpul în care această fiinţă a luat;-un
trup real și definitiv.
Anul 1821 e caracterizat prin: sfârșitul Domniilor
Fanarioţilor şi
anul:1866 prin, fundarea, și organizarea Domniei
Regelui: Carol I,
La începutul .

perioadei de Renaștere am putut 'aruncă cu
spaimă
“ochii noștri spre: trecutul. care .ne apăsă
și no. striviă. La, mijlocul
acestei perioade, mai ales;în anii 1848 și. 1857,
no-am încordat toate
puterile:-și ne-am. dat ţoate silințele pentru
-a eși din suferințe şi
dureri seculare.
In fine. în -anul. 1866 am. putut răsuflă,
constatând
că. am ajuns
a: aveă o. ființă, durabilă, - a fi. în realitate
un Stat independent, -a fi. un factor. constant al liniștii
și al. păcii în Orientul
European. și a ocupă: astfel între naţii” și
'state- o. existență proprie,
recunoscută de lumea, întreagă. .
ie
i

In 1848 mișcarea a, fost scurtă. In Moldova,
ea a avut un caracter mai. domol:și a fost „repede înnăbușită.
In
'Țeaxa-Românească,
însă, cele:

trei luni din'-Iunieîn Septemvrie
în, toate. clasele poporului... |
o
ARE

au lăsat. urme
Ra

adânci
i

In 1857 mişcarea a, fost sistematic orgânizată
prin Divanurile ad-hoc
din Iași: și: din București, chemate de
Tratatul -do Paris din :1856 a,
rosti “dorinţele- poporului din
: Moldova.

și

din Valahia, asupra, .viitorului. său așezământ:
ca. stat. In luptele: grele :și mari
co- sau desfășurat atunci pentru ca poporul
întreg;
să-și rostească, în toată, libertatea dorințele : sale, sa închegat
și organizăt:o generaţiune de bărbaţi inimoși, „muncitoriși vrednici,
cari:au condus lupta de :regenorâre
cu 0 cunoștință limpede a țelului
de ajuns,..cu 0. .claritate :păteun-
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zătoare ui situațiuinii intorne și externe. livanurile :cul-hov pot fi
consitlerăte ca laboratoriul dogmatic și tehnic al Renașterii homâniei.
%

Cu toate aceste un factor foarte important de reușită pentru această,
muncă, înălțătoare a fost fă îndocală timpul prielnic în.care cz
s'a desăvârşit,și anume timpul unei mari munci a popoarelor luimii
spre a da un nou avânt mersului neainului omenâs.
Inainte de "Tratatul de Paiis din 30 Martie 1856, lumea întreagă.
de dincolo și de dincoace de Oceanul Atlantis a fost, în: timp «dle
trei pătrare de secol, adânc sguduită prin evenimente - politice și

răsboinice.

Ia

- Aceste evenimente au pus
litică, şi anume
organizarea

în vedere o idee nouă moralăși posocietăţii
omenești în state pe baza

principiilor de egalitate a, tuturor cetăţenilor,

și de frăţietate a oamenilor.
Dincolo

fost dată
mare cea

«de Oceanul

de libertatea tuturor

E

Atlantic,

în America

«de Nord, impulsiunea, a

de fruntași din Anglia, do Puritani, cari au dus
mai aspră aplicare a principiilor moralei eveștineşti.

peste
Noua,

organizare s'a desăvârşit însă numai în urma unei îndelungate
crize
răsboinice, în care au fost învăluiţi Americanii, Englezii
şi Francezii,

și sa realizat

sub

conducerea

înconjurat de o lume
nouci creațiuni.

nemuritorului

«de bărbaţi

devotați

George

cu

Washington,

inima și cu

sufletul

“ Dinc«le:
oace
Oceanul Atlantiv o rovoluţie violentă a răsturnat în
Franţa o veche monarhie, în care Șelul Statului guvernă
după

principiul celui

mai aspru absolutism, exprimat

prin vestitele cu-

vint
— «Statul
e
sunt Ii». Impăratul Napoleon. | s'a încercat a do-!
mină violențele, dând liber curs geniului său răsbdinic;
însă gloria

armatei franceze nu puteă înlocui idea cea nouă,
în spiritul popoarelor.
|
ÎI
Dorinţa

popoarelor nu eră

îndeplinită

caro 'pătrunsese'
ra

numai prin o liniște menită,

cel mult a vindecă ranele produse prin distrugeri și desființiui
ma-.
teriale. De accea dispozițiunile Congresului de: Viena, din 1815
nu

au putut contribui a linişti lumea prin restaurarea

vechei stiui de

luchuri și înființarea de state nouă după voințaşi interesele
celor
cari biruiau. Aa
Ia
„Popoarele cereau, ca ideilo cele nouă să, iea trup și “suflet, spre

a se putea asigură progresul și- domnia dreptăţii înlăuntrul
fiecă-”
rui stat,
precum

și în dreptul ginţilor.

.

se

+

“

“
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„Aceste tendinţe nu agitau numai mintea oamenilor gânditori, ci
şi popoarele. Rezultatul produs a fost o Irământare internă a popoarelor, care împingeă tot mai mult, să se ţie soamă de deosobirile și necesităţile naţionale, și de dorința tuturora de a nu fi unele
popoare oprite a se desvoltă și a progresă, din cauza piedecilor
puse

de

dominaţiunea

Această
A

x

Lo

x

situațiune
.

înfățișă

atunci ca

o

altora.

încurcată

apăsă
.

agloimeraţie

de

|

mai
state

e

imediat
vechi

.

Italia, care

.

.

ȘI nouă,

cari

a

se.
în.

piedecau națiunea, în desvoltarea ci normală, culturală și economică,
Acelaș simțimânt a început curând a neliniști şi Gormania, uudle
eră mai greu a ailă o soluțiune practică,
Neliniștea a crescut pe nesimţite pretutindeni, mai ales însă în

Orientul European.

Congresul de Viona din 1815

a ocazionat gru- -

pavea statelor mari europeane înt”'un [el de Areopag, care trebuiă
să apere și să îmbunătăţească soarta, popoarelor celor slabe, guvernate. (le tendinţe, cari tot mai mult se depărtau de condiţiunile,
ce prinsese. rădăcini adânci în vieața socială și politică a omenirii.
Statele curopeane bine organizate, ca și popoarele lor, erau îm-

piedecate

a aveă

cu

Imperiul

Otoman

relaţiunile internaţionale nor-

male obișnuite între dânsele; căci în 'Tureia organizarea despotică,
„a statului eră înăsprită, rezervându-se toate drepturile cetăţeneşti în favoarea unui popor răsboinie şi relgiunii acestuia.
Această situațiune a adus o mare turburare între Puterile, cari
formau

Areopagul

Luropean,

mult, a află căile și mijloacele
gres

și Orientului

căruia

pentru

European.

i se

impuncă,

din co în ce mai:

a ajunge a impune acest pro-

,

După multe încercări fără rezultate, s'au produs diverginţe atât
de însemnate, încât a izbucnit un: mare răsboiu curopoan — Răsboiul-”
Crimoei, — care-a avut de rezultat final Tratatul de
Paris din
30 Martie 1856.
|
|
Imprejurări

extraordinare

caracterizează

acost

timp de turburare.

Problema, eră de a, introduce Imperiul Otoman în arcopagul
statelor
curopeane. Pentrua izbuti eră noapăvat a-l înduplecă, să
proclaine,
însuş programul reformelor» necesare, care să-l apropi
e de liuropa.
Anglia și Franţa
au încheiat atunci cu Imperiul Otoman o alianţă
răsboinică, spre a-l scăpă de o impunere unilaterală,
Aceste bei
state mari unite au mai tras în partea lor Sardin
ia, stat mic, pri-.
mindu-l

în situațiune

egală

cu

căt și la încheierea păcii. Austria

dânsele,. atât

în

timpul

răsboiului,

și Prusia au stat în așteptare,
,

cu
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armatele lor pregătite, privind: cum se
va desfășură lupta, co so
încăierase.
sub cetatea Sevastopolului.
.
i
Sub asemenea auspicii s'a deschis Cong
resul dela Paris în 25,
Fevruarie 1856

şi sa subsoris

în fine

Tratatul

de

pace

din 30,
Martie 1856 de Suvorânii Angliei, Austrici,
Franciei, Prusiei, Rusiei,
Sardiniei şi 'Turcioi.
o
>

Această pace e caracterizată prin O nouă
cvoluțiune a popoarelor.
Se recunoștei îndreplăţivea naţiunilor mari
și compacte, însă sfâ-

-șiate

în

mai

multe

siale,

de

a so

uni

înt”un

singu

r staţ; so «la
pulinţa la state mii de a se uni și form
ă un.stat mai maro, mai
ales dacă populaţiunea acostor state
mici aveă acelaș îneâput și
nuine, acceaș limbă, religie, istorie și
civilizație, aceleași legi, instituțiuni și obiceiuri, prezentând astfel
o mai bună organizare de
putere ca stat și do progres general.
*

Intâiul pas pentru a, roaliză această evolu
ţiune l-au făcut Italienii,
sub impulsiunca Regelui Victor Limanul
al Sardiniei, încunjurat de
bărbaţi de stat devotați patrici lor.
Si
In momentul când Anglia, constrânsă
de împrejurări, so găsi no-"
voită să facă Saudinici propuneri de a luă
parte la Răsboiul Cui-.
meci, Ministrul de Externe— Generalul
Dabormida — comunică, în 13
Decemvrie 1854, Ministeului Angliei la
- "Turin — James Hudson -—
„programa acestei alianțe în următoarea
notă oficială:
|
«Guvernul. Sardiniei nu poate,
daţii săi unui alt stat. Armata
sorţi, cărora nu li se' poate cere
lor; prin urmare nici o parte a

în nicio împrejurare, să împrumute sol-noastră este compusă de cetățeni trași
la
a-și jertfi vieaţa, decât pentru a servi țerii
armatei noastre nu poate li pusă în servi-

“ciul unei

alte

de

aliate: este dar indispensabil ea un

Puteri.

i
“
|
|
ră
«Trupele: noastre nu pot, luă” parte la răsbo
iul din Orient, decât în calitate
trupe

at
de”at
alianță

ofensivă şi
«defensivă, să fie încheiat între Puterile
occidentale și Sardinia.
i
«Acest Tratat. trebue să fie de natură a
asigură interesele, materiale şi
morale ale Regelui și ale țerii; trebue
ca guvernul să. poată arătă naţiunii,
-că jerifele ce i se impun sunt cu prisos
răsplătite prin foloasele' ce i'se dau.
«Cabinetul se grăbeşte a declară, că el
nu înțelege: a formulă în 'Tratat
"folo
ase materiale;

cari ar

da totdeaun

a învoelii aparența unei vânzări a
“celui mai prețios sânge al concetățenilor
săi. E. deci :datoria.. guvernului u

6
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obținea o dovadă evidentă de considerațiunea, de care ol
se bucură pe lâncă
cele două mari Puteri. Guvernul Sardiniei în nici un caz
nu poate sacrifică,
demnitatea, onoarea și viitorul Patriei sale».

Acest prograun s'a, realizat prin Conyenţiunea, militară dinte
Franţa, .
Anglia, și Sardinia, semnată la 'Turin-în'26 -lanuarie-18
55- de Ducele:
de Guiche, James Hudson și Comitele de Cavour.
Cele 6 articole
ale acestei Convenţiuni glăsuesc astfel:
«dri. 1. — Maiestatea Su Regele Sardiniei va da pentru
trebuinţele răsboiului un corp de armată de 15.000 oameni, organizat
în cinci brigade, formând
două divizii și o brigadă de rezervă, sub comandamen
tul unui general sard.
«ari, 2. — Indată după schimbarea ratificaţiilor
prezentei Convenţiuni, se
va procede imediat la formarea acestui corp
și la organizarea serviciilor
administrative, pentru ca să poată fi gata de
a [i transportat cât se poate

mai

curând.

«Art. 3. — In executarea art, 1 al prezentei
Convenţiuni, corpul de armată.
a Maiestăţii Sale Regelui Sardiniei va [i compu
s de infanterie, de cavalerie și de artilerie în proporţie cu putere
a sa efectivă,
«drt. 4, — Maiestatea sa Regele Sardiniei
se leagă a măânţineă, corpul de
expediţie la cilra de 15.000 oameni, prin
trimiterea succesivă și regulată.
a trupelor necesare pentru a-l completă,
«Art. 5.— Guvernul Sardiniei va îngriji
plata soldei şi a subsistenței trupelor. sale. Inaltele părţi contractante se
vor conceriă pentru u asigură și
a facilita armatei sarde aprovizionarea
magaziilor sale.
câri. 6. — Maiestăţile Lor Regina Regatu
lui Unit al Marei Britanii și al
Irlandei şi Impăratul Francezilor garan
tează integritatea Statelor Maiestăţii.
Sale Regelui Sardiniei și se îndatoresc
a le apără în contra oricărui atac '
în tot timpul duratei răsboiului actual
»,
.

Prin o Convenţiune «dintre Anglia
și Sardinia din acecaș zi, Anglia se îndatoreşte a înaintă Saad
iniei două milioane de Livre ste
rline cu 4 provenţe pe an, din cari
3 procente ca dobânzi şi 1 [L:0cent,ca amortizare, însărcinându
-se Anglia cu transportul gratuit
at
trupelor, Sardiniei.
|
|
Aceste două Convenţiuni sunt
legate de Actul de Accosiune
al
Sardiniei la, Convenţiunoa, dela,
Londra, semnată de Anglia și
Franţa,
în 10 Aprilie 1854, ale cărei
dispoziţiuni principale sună astf
el:
D
ile contra
«Puter
e
ile
e ctante lucrea
oază
i
1:
ză pentru
ICPE
PI
restabilirea păcii dintre Rusia:
Sublima Poartă pe baze solide
și
şi durabile și pentru a garantă
Europa de
vetnnoirea
.

.

>)

x

.

.

regretabilelor complicaţiuni,

"

*

.

.

i

A

cari din nenorocire au turburat.
pacea.

”

e
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generală. — Integritatea Imperiului Otom
an aflându-se violată prin ocuparea provinciilor Moldaviei și Valahiei și
prin alte mișcări ale armatelor
rusești; Anglia și Franţa s'au concertat şi
se vor concertă asupra mijloacelor. mai nimerite pentru a liberă terito
riul Sultanului de .o invaziune
străină, spre a nu se. mai reînnoi complicaţi
uni europeane. Aceste puteri se
„leagă dar a întreținea, după necesităţile
răsboiului, apreciate în comun
acord, forţe suliciente pe pământ și pe mare,
cari se vor hotări, când va
[i de nevoie, în privirea calităţii, numărului şi
a destinaţiei lo
— r.
Animate
de dorința de a mănţincă echilibrul european
și neurmărind vreun scop
interesat, Inaltele Puteri contractante renunţă dinai
nte a trage foloase particulare din evenimentele ce sar puteă produce».

Prin aceste acte Sardinia a intrat în Concertul
Statelor mari Europeane, cu drepturi egale, întrun moment!
critic al răsboiului
Crimeei, și a, creat astfel la încheierea păcii
o situaţitine, de caro
a profitat Italia, mai întâiu și în urmă, România,
i

Situaţiunea generală eră foarte favorabilă, pentr
u a, asigură și a întări
o impulsiune atât de puternică ca aceoa a, unui.
răsboiu, care pusese
în mişcare - toate puterile vii ale popoarelorși
ale statelor curopeane.
Noi Românii din Principatele Moldova, și Valah
ia, stam în fruntea,
celor mici și slabi.
Pentru a profită de această situaţiuno favor
abilă, care trebuiă să

fie acțiunea noastră?

|
Aveam a dovedi mai întâiu, că dorinţele
noastre sunt naturale și
drepte, și că stau în legătură cu tendinţele
generale ce agitau lumea.
Aveam

a arătă

în urmă picdicile interne și externe,
ce s'ar încercă.a opri libera rostire a dorințelor noast
re.
|
Aveam în fine a dovedi, prin o stăruință,
liniștită, dar hotărită, că
suntem un
popor, care. ştie

ce

dorește,

precum

ştie a-și.

expune cu
claritate. și cumpăneală dorințele sale.
|
Munca pentru a ajunge la țelul propus a
fost grea, Și anevoioasă;
dar am dus-o la bun sfârșit. Chiar dela
început s'au ridicat încercări de a înșelă Arcopagul luropean, întro
buințându-se -mijloacole.
cele mai ilegale pentru a falsifică, și înnăb
uși fără milă şi fără cruțare libera rostire a cugetărilor și dorințelor
noastre, garantată, prin
Trata

tul de Paris din 30 Martie 1856.

|

|

Poporul Principatelor Moldova și Valahia
a fost totdeauna. conștient, că.el. se trage din legiunile român
e, cu cari Traian a împresurat și. a. cucerit Dacia. De aceea limba
acestui popor e aceeaș
“e

a

Ş

„

DÎNTERIE A, STURDZA

“în amândouă Principatele, și printr'însa Sau transmis din
generațiuneo
în gencraţiune aceleași legi, instituțiuni și obiceuri, cari
au dat acestor două ţeri, despărțite una de alta în timp de secoli,
acea putere
de rezistență, care a amorțit în timpuri neprielnice, dar
care nu a
fost sdrobită de acestea.
,
Indatăce noua evoluţiune a, poporului s'a manifestat
pretutindenea, eră natural ca simţimântul necesității Unirii
politice a celor
două Principate să izbucnească, și să se organizeze
ca o putere națională îndreptăţită,.
A
Un scriitor, care călătoriă, pe la finele decadei a
treia a secolului
trecut: în Orientul European, a făcut următoarele
aprecieri profe- .
„lice

asupra Românilor din Principate:

|

«Un popor uitat în zilele noastre, așezat pe
fruntaviile Europei
și a Asici într'o grădină, frumoasă, încunjurată
de o mare pustictate, — fără putere po teritoriul său, fără influin
ță pe marea sa,
vasal al vecinilor săi—a» părcă a fi o nouă dovadă
, pe lângă alte
multe,

că apăsarea omului prin alt om

este o lege a naturii

omonești. Acest popor însă începe a se trezi, scutura
t de necesitatea
unei vieţi naţionale. El nu ascultă de instinctul
sălbatec care aruncă
„oardele barbare asupra unei civilizații, nu face
decât a urmă o mMișcare providenţială de renaștere, care a, trezit
și “trezește și alte
popoare. Românii din Moldova Și Valahia s'au
trezit ca întreaga
Europă, și această, agitație este prevestirea, ncîndo
ioasă a deșteptării
naționălităților».
|
Aceste tendinţe și dorințe ale Românilor din Princi
pate s'au vădit
în mod: neîndoelnic în Regulamentul

* amândouă,

Principatele

înapoiată.

cu

Organic,

îmbunătățirile

elaborat

reclamate

pentru a-dotă'

de

starea

lor .

a

„ Dispoziţiunile Regulamentului Organic doveditoare
necesității Unirii

sunt cuprinse

Pentru

în Secţiunea V “Și glăsuesc precum

urmează:

. Moldova.

Valahia.

o]

Principii. Indigenatului şi a Con-

Patriolirii între Locuitorii ambeloy
:
Prinţipaturi.
„Art.

425. Inceputul,

religia,

obi-

ceiurileși asemănarea limbii locuitorilor acestor două Prinţipaturi, . |
„ Precum și trebuințele a ambelor:

Pentru

|

Inceputuri de o Unire mai de
”

aproape între amândouă.
Prințipaturile.

Ari. 871.

Inceputul,

-

religia, obi-

'ceiurile și cea de un fel limbă a
'sălășluirii locuitorilor într'aceste două
Prinţipaturi, sunt îndestule elemen-

DIVANURILE

AD-HOC

DIN

părţi, cuprind din însuș descălecarea
lor elementurile nedespărţitei Uniri,
care sa împiedecat şi aîntârziat de
intâmplătoarele : împrejurări. .
Mântuitoarele - folosuri a "rodului
ce sar naște. din întrunirea acestor
două naţii sunt 'netăgăduite.:
Elementurile întrunirii a. MoldoRomânilor se află aşezate prin acest
Regulament, prin asemănatele te- |

meiuri

două

ale

administrației

'Țeri.

acestor

IAȘI
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turi de o mai de aproape a lor Unire,

care. până acum

s'a fost poprit și sa

zăbovit numai după îîmprejurări întâmplătoare:

Și cele urmate după dânsele bu-

nele dobândiri, și urmările folositoare ce ar odrăsli dintr'o apropiere
a acestor două popule, nu pot fi su- puse la nici o îndoeală.

Inceputurile lor s'au așezat. într'a-

cest Regulament

prin cea de un fel

clădire a temeiurilor administrative

Art. 426. Identitatea: (potrivita ființă) a lagislaturii fiind acel mai lucrător mijloc: a, 'desăvârși o așă M9rală Unire: spre aceste o comisie îm-

binată din ambe Prinţipaturi

în amândouă 'Țerile. .

se va

închegă, care, din condicile politiceşti şi criminaliceşti acestor două
țeri, să alcătuească unul și numai
singur legiuitor cuprins, încât Domnii amânduror Prinţipaturi vor află
cu putință unirea,și potrivirea acei
condice, aducând întru aceasta prefacerile și schimbările ce star socoti
neapărate și sporind. toate căderile

neprevăzute.

Aa

Art. 427. Locuitorii acestor două
Prinţipaturi

se

vor

împărtăși

deo-

potrivă la toate folosurile neguţăto-

rești, după principiile aşezate la Ca-

pul

V-lea Articolele 152 și 164 aces-

tui Regulament. Românii se vor îm-

părtăşi în Moldova de aceleași drep„turi, pe cât şi Moldovenii în 'Ţara-Românească. Dritul. de a putea câștigă,
averi mișcătoare și nemișcătoare este

slobod la locuitorii amândorora Prin-

țipatelor. -

Art. 372. Locuitorii din amândouă
Prinţipaturile

se vor

împărtăși

de

toate folosințele neguțătoreşti după
temeiurile întocmite la Capul V Articolul 159 al acestui. Regulament,
şi vor dobândi deopotrivă în fiieșce
Eparhie la al lor negoţ aceleași drepturi civile ce vor avea, şi pământenii.

Căderea de a dobândi într'o țară sau

în alta proprietăţi mişcătoare sau 'ne-

mișcătoare este asemenea dată, locui-

torilor din amândouă Prinţipaturile.

DIMITRIE A. STURDZA
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Art.

Art. 152. Împortaţia şi exportaţia

din

Moldova

şi asemenea

în 'Ţara-Românească
a tuturor

acelor

pro-

“ din

159.

Aducerea

în Moldavia ce vor face

Valahia

şi din potrivă, a

Valahiei

locuitorii

și scoaterea

ţerii, care

ducţiuni pământești, ce s'ar cunoaște

orice fel de product al

a fi deopotrivă folositoare pentru
amândoă, naţiile, sunt slobode şi fâră

amânduror noroadelor, precum vite

nici o plată de vamă; precum vitele
și alte producţiuni spre înlesnirea

cea

și hrana locuitorilor.

Ari. 164. Iară producţiunile acele
ce pot fi vătămătoare negoţului amândoror Principaturilor,
precum tre:
cerea cârdurilor a vitelor de negoţ
spre vânzare la iarmaroacele ţerii
sau peste hotarele vecine și coborirea zaherelelor din 'Țara-Românească la schelea Galaţii sunt întru
totul oprite.
Art. 429. Făcătorii de rele și cri-

minaliştii

Statului,

dezertorii

(fu-

garii), precum

şi datornicii cari sar

furişă”

ţară

dintro

în

alta, se vor

înturnă la locul lor, cu toate ale lor
câte ar îi luat cu sino, în urmarea
unor aşezări ce s'ar hotări între ambele ocârmuiri.

se va cunoaște că este spre folosul

a

zilele

toate

de

aflându-se

în trebuinţă

de a trece

locuitorilor,

sunt slobode și nesupuse la nici un
havaiet sau vamă.
Lucrurile ce vor fi vătămătoare
uneia din amândouă Prinţipaturile,
precum trecerea turmelor de vite,

pentru negoţ şi vânzarea lor în bâl-

ciurile ţerii şi peste hotarele lor;
asemenea, și căratul grânelor, a să-

rii şi a săului din Moldavia în portul
Brăilei și alte schele

Valahiei,

ale

este cu totul oprită.
Art. 872. Făcătorii de rele, criminalii Statului, dezertorii precum

şi datornicii ce. vor scăpă dintrun
Prinţipat întraltul, să vor da înapoi
deopotrivă împreună cu toate lucrurile ce vor luă cu dânşii, după întocmirile

unui

așezământ

de dare

înapoi ce se va legiui într'amândouă
stăpânirile.

Art. 429.: Locuitorii satelor ușezate pe marginea, Prinţipaturilor,

trebuința

pentru

şi alte: producturi

Art.

373.

“
Locuitorii

.satelor

să-

lășluiți pe hotarul acestor două ţeri |
având trebuință de a trece vremel-

vremelnic din o parte la alta pentru
lucrul pământeștii economii pe mo-

niceșşte dintr'un hotar pe altul, pentru
munca săteneștii iconomii pe moșiile

șiile megieșite, vor fi volnici, mijlocind numai învoirile de lucru cu

învecinate, vor fi slobozi de a o face,
tocmindu-se însă cu proprietarii a-

proprietarii locului şi având adeverința judeţelor sătești a locuinţei lor,

celor moșii, şi împuterniciţi cu slobozenie de voie din partea Judecăto-

fără nici o dare sau împiedecare din

riilor satelor, fără. nici o dare, nici

partea Ocârmuirii.

făcânduli-se vreo
partea stăpânirii.

împiedecare

din
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Art. 480. Monedele vor aveă acelaş
curs şi acelaș preţ în âmbe Prinţipaturile, întocmai cu principiile preţurilor
aşezate la Capul Finansului art. Sl.
Art. 81. Preţul tutulor monedelor
de aur sau de argint ce vor intră

în Moldova,

se va statornici

după

Ă

11

galbenilor şi sfanţilor drept temeiu
nestrămutat al cursului monedelor
“pentru toate daraverile ce urmează
întru cea dinnăuntru circulalaţie a
Valahiei, după intrinseca preţuire
ce vaaveă liecare preţuire de monedă.

miglă, în preţ de 311/, lei galbănul,
sau de 14: sorocoveţi; după cursul
de astă-zi a galbinului şi a sorocovăţului. Această prețuire va fi de
a cursului

1.

Art. 65. Galbenii împărăteşti sau

de aur și %,; grăunţe de

nestrămutat

BUCUREŞTI,

olandezi să vor socoti câte.14 sfanțihi unul sau lei 31 și jumătate,
luându-se acest :preţ de acum al

nului de Olanda, care cuprinde 60

temeiu

ŞI

Art. 475. Monedele vor aveă, acolaș
curs și aceleași preţuri în amândouă
Prinţipaturile, întocmai după cuprinderea articolului 65.
|

a lor de sine curată şi adevărată
valoare, potrivit cu aceea, a galbă-

grăunțe

IAȘI

mo-

nedei în toate materiile şi alişverișurile din lăuntru a Moldovei.

Am alăturat față n față textul Regulamentului Organic al Moldovei de textul Regulamentului Organic al Valahiei, “pentru a dovedi că dorința Unirii celor două Principate eră naturală, fiindcă,
ca, roiese în toată claritatea din înseși diferinţelo cawvactoristice alo
expresiunilor întrebuințate de o parte şi de alta, nu mai puţin îînsă

din tendința unei aplicări practice a acestei Uniri, pâmă la o parţială unire vamală, și la, fixarea unirii monetare pentru moneta, de
aur și de argint (Galbânal olandez și Sorocavățul austriac).
3%E

După Răsboiul Orimeei putinţa Unirii Moldovei și Valahiei întrun
„Singur Stat a fost una, din preocupaţiunile pr incipale ale Areopugului European. Bărbaţii de Stat ai Puterilor celor mini au fost siliţi de împrejurări să-i cerceteze mai de aproape necesitatea curopeană.
Guvernul Franciei a cercetat Arhiva Ministerului Afacerilor străine
din Paxis, iar Guvernul Sardiniei a scrutat și el, întru cât Unirea
Principatelor se înfățișează ca o necesitate pentru a izbuti la țelul
urmărit al unităţii Italiei.
Cercetările Guvernului Francez erau mai ușoare, şi au început
imediat. Arhivele sale.au scos la lumină o corespondenţă. a unui
publicist frances — Du Rois-le- Comte — cave a călătorit în Principate
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în 1834, și care arătă «Situaţiunea, politică a Principatelor Române
și dorinţele locuitorilor privitoare la viitorul ţerii. lor». Această, corespondenţă
francez.

a lormat baza pe care s'a văzomat

acţiunea, Guvernului

Un extract al acestei corespondențe a fost publicat în foaia oficială «Moniteur Universel». din 18 Septemvrie 1856, iar «Gazeta
Moldovei» din 20 Septemvrie 1856 No.. 75 a reprodus acel extract
în următoarea traducere românească:
«In: momentul. când viitoarea reorganizare-a Principatelor Dunărene ocupă atenţiunea cabinetelor şi când se agită cestiunea Unirii
„acestor

două

provinsii

fără interes extrasul
mai bine de douăzeci
stei

combinaţiuni

populaţiunea

într'una

singură,

credem că

nu

se

va

ceti

următor din. corespondența scrisă “înainte de
de ani de d-l Du Bois-le-Coimnte, asupra ace-

importante,

moldo-valahă.

care

de

atunci preocupă

Ea are data

de 17 Maiu

foarte

mult

1834.

«,.,. Cele două Principate, unite prin comunitatea originii lor, a limbii
lor, a istoriei lor şi a poziţiunii lor politice actuale, aspiră să se unească
întrun

<Un

singur

stat.

Ministru

din Moldova

îmi zicea:
— Făcând

unirea vom

aveă o eco-

nomie însemnatăîn administraţie, forțe și mijloace mai mari şi ceva -mai
„multă însemnătate în Europa şi încredere în viitor. Neînsemnata: împotrivire
ce ar mai puteă există în contra acestei măsuri la unii membri ai boierimii,
este puternic combătută de către numeroasele căsătorii, contractate în societatea din cele două capitale. Poporul din Moldova n'are nici o prejude-

cată în contra acelui din Valahia: ușor se vor obicinui unii și alţii a se
consideră că fac parte din aceeaș familie, adoptând numele de Român, care
este numele generic al întregii rasse dacoromane. Cei din București ar voi
ca oraşul lor să devină capitala noului stat; cei din Iași simțesc că, capitala

lor e prea aproape de Ruși pentru a se puteă bucură de acest folos, La
început: Domnitorul ar puteă rezidă alternativ în amândouă. capitalele, sau
Capitala s'ar stabili în orașul Focșani, care e tăiat de linia de graniţă fixată

între amândouă ţerile. Vom
oste necunoscut Europei

reluă atunci vechiul nume de

şi care va deșteptă

cunjurându-ne de farmecul marilor
întregii

simpatii

amintiri istorice

Dacia,

favorabile

comune

care. nu
nouă,

în-

de o potrivă

noastre: naţiuni.

«Idea Unirii celor două

Principate întrun

Mare Ducat al Daciei, nu numai

n'a rămas necunoscută Rușilor, ci a primit. foarte de curând oarecare încurajare

din; partea

de Reforme

lor.

O: instrucţiune

comunicată de d-l Minziaki Comitetului

și care. trată despre dispoziţiunile şi principiile generale de sta4
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bilit în Regulament, amintiă cu tărie foloasele şi urmările salutare, cari
ar rezultă pentru amândouă Principatele din grija ce ar avea ele.să strângă
-tot_ mai mult legăturile cari le unesc, în chipul de a formă, cât va fi cu
putinţă, o singură naţiune. Unul dintre. comisari,
d-l Iordachi Catargiu, a luat
notă de această recomandare pentru a propune Unirea celor două provincii

sub un singur guvern. Propunerea aceasta, primită de întregul Comitet, aprobată de generalul Kisseleft şi de
«Ea s'a, înapoiat .cu invitarea
ocupă cu redactarea ei pentru a
d-l Catargiu ceru, ca pentru a

d-l Minziaki, a fost înaintată la St. Petersburg.
de a i se da urmare şi Comisiunea, tocmai se
fi propusă Curţii Imperiale și Adunării, când
se înlătură, orice gelozie, să se adaugă, că

prinţul ce va fi pus să guverneze noul stat, să nu aparţină
cele trei mari puteri vecine.

nici uneia din

D-l Catargiu atribue acestei propuneri adiţionale

- lăsarea în părăsire de acum înainte a proiectului de Unire. Din 'acest moment n'a mai fost vorba de el, sau fiindcă Rusia a recunoscut. în "spiritul
cu care a fost primit, o intenţiune dușmănoasă, sau fiindcă olauza ce aveă,
să i se adaugă, zădărniciă unele speranțe personale.
„ «Crearea unui Mare Ducat al Daciei, care 'să întrunească amândouă Principatele,

mi

sa părut a fi aci expresiunea dorinței obstești a acestei ţeri. M'am

pus în legătură la lași cu toţi oamenii cari ieau oarecare parte la afaceri şi
fără să lie provocaţi de mine, după primele cuvinte schimbate,
cu toţii reveniau să-mi exprime această dorință şi cu toţii crau de acord să spună,
„că Moldova

nu poate

trăi îmbucătăţită

şi

închisă

între vama

rusă și

cea

austriacă. In București am. găsit în fundul inimilor aceeaș dorință, dar aci
se exprimau asupra ei cu mai multă rezervă. Aceasta se datorește deosebirii
de caracter, precum și faptului că Valahii, cari posedă toate elementele ne-

cesare pentru a există ca naţiune, simţesc mai puţin nevoia Unirii. O socoteală
de înteres particular îi mai face să se teamă, ca boierii moldoveni, comparativ mai

numeroși

este aci un motiv

decât ei, .să- nu vină atunci să ocupe funcțiunile, ceeace

de primul

rând.

«De idea Unirii celor două Principate se leagă idea de a se încredinţă

domnia unui Principe străin. Aceasta de asemenea oste o dorință obștească,
care nu o ascund decât cei ce-și simțese interesele lor particulare compromise prin realizarea ei și chiar printre aceștia se găsosc. mulți cari se ri- .
dică deasupra acestei consideraţiuni.
«Tatăl meu a fost Domn și unchiul meu este acuma Domn», — îmi ziceă
Beizadă. Ghica —, «cu toate acestea aș face orice sacrificii pentru a procură
«țerii mele cele două baze de existenţă, cari i-ar puteă permite să spere oare«care stabilitate:—- Unirea ambelor principate şi ridicarea unui Prinţ străin —».

«Vom primi cu; lacrămi .de recunoştinţă orice Prinţ străin»
-rele Vornie Filipescu.

îmi

ziceă, Ma-
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«In sfârșit dorința de a vedeă, sau Dacia sau chiar Principatele în actuala
lor stare, sustrase protecțiunii excluzive şi iinperioase a unei simgure curţi
şi puse sub aceea a marilor puteri europeane; această dorință, manifestată încă
de mult timp, mi-a fost exprimată de asemenea și în mai multe rânduri,
atât în laşi cât și în Bucureşti, şi realizarea ei se consideră ca necesară
pentru a se completă opera de regenerarea acestei ţeri».

Informaţiunile lui Du Bois-le-Comte au fost utilizate de Guvernul
Irancez în corespondența sa diplomatică.
Baronul de Bourqueney, reprezentantul I'ranciei în Confer inţele
dela Viena din 1855 a avut-o de sigur sub ochii săi, precum a avut şi
articolele Regulamentului Organic referitoare la, Unireea Principatelor.
In conferinţa

a IV

dela

Viena din

26 Martie 1855, Baronul

de |

Bourqueney a cerut a desvoltă în numele guvernului său câtevă
puncte de vedere, cari nu au fost luate în consideraţie de Conferință în momentul in care sau stabilit principiile, prin a cărora,
aplicare sar puteă asigură realizarea primei garanţii privitoare la
organizarea, Principatelor Moldova și Valahia.
|
“Aceste puncte de privire sunt cuprinse în Memorandul următor:
«După însuș textul notelor din Viena și interpretarea ce li sa dat lor prin
o comună înțelegere, gândul celor trei Cabinete aliate a fost, nu numai a

sustrage teritoriul Principatelor unei influințe care se exercită asupra lor în.
mod

excluziv, ci totodată de a face. din ele un fel de stavilă naturală peste

care să nu mai poată păși o asemenea influinți

spre a, ameninţă

Imperiul

Otoman.
'
«Intre combinaţiunile ce se prezintă pentru a asigură Moldaviei şi Valahiei
o consistență și o forță îndestulătoare, cea dintâi ne pare a [i Unirea acelor
Principate

întrun

singur

stat.

Nu

e necesar

a

insistă

asupra

-ce

a făcut,

natura spre a felicită această unire — asupra identităţii limbii, obiceiurilor,
a legilor și a intereselor lor. Dorinţa acestor provincii în această privire este

conform cu convenienţele guvernelor aliate: ele nu văd în fuziunea, lor ad-

ministrativă decât aplicarea unui plan, care de mulţi ani este obiectul necurmatelor lor preocupaţiuni, și care a fost chiar indicat în unul din articolele
Regulamentului lor Organic, elaborat de Rusia în 1829, la o epocă în care
se constată în toate șilința de a desăvârși despărţirea lor morală de Imperiul
Otoman. |
«In cazul prezent, interesul Puterii Suzerane conglăsueşte în totul cu înteresul general și cu interesul celor două provincii ; şi este dar de crezut

că consilierii cei mai luminaţi ai Sultanului vor [i favorabili unei comibinațiuni, care ar stabili astfel pe malul stâng al Dunărei un mare Principat cu
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o populaţiune. de aproape +.000.000 locuitori în locul a două Principate,
până acum preu slabe pentru a opune o rezistință eficace acțiunii „Rusiei.
«Aceleaşi consideraţiuni, cari impun dorința ca Moldavia şi Valahia, să fie

întrunite sub. un singur guvern, aceleaşi consideraţiuni cer ca acest guvern
să aibă toate condiţiunile de putere și de durată, şi un sistem apropiindu- se
cu cât se va puteă mai mult de forma monarhică, pentru a răspunde în mod
complet ţelului: ce se propune. O putere timpurară lasă un câmp deschis
competițiunilor şi luptelor de partid, cari nu ar face decât.a facilită reîntoarcerea influinței, pe care, dorim cu toţi a o depărtă. O putere pe vieaţă ar
aveă aproape aceleaşi inconveniente, căci dacă schimbarea persoanelor ar fi
mai puţin frecuentă, ca n'ar suscită mai puţine competiţiuni, : cari ar provocă aceleaşi intrigi. Istoria, Principatelor nu a fost, putem zice, decât trista
e
experienţă a acestor două moduri de guvern.
«Autoritatea supremă ar trebui să fie dar ereditară, ca să poată ea îndei plini cu siguranţă rolul important ce i sar da.
«Asupra acestei cestiuni a eredității, opiniunea Porții nu ne este cunoscută.... Poarta însă nu poate privi această concesiune ca incompatibilă cu
drepturile ei suverane și cu principiile Imperiului. Poarta nu ar aveă dar
obiecţiuni de fond îh contra unei schimbări, care, de altă parte, ar [i favo|
rabilă intereselor sale de pe “malul stâng al Dunărei.
«In această privire ar fi două căi de urmat. Sau sar mărgini pentru moment
a proclamă ereditatea, conferind suveranitatea cu titlu condiţional unui Principe
din țară, rezervându-și Poartă a apreciă întrun timp dat devotamentul și
titlurile persoanei alese. Sau s'ar adoptă o măsură, caro ar fi cea mai bună,
fiindcă, ar decide chiar de pe acum cestiunea, și anume a face un apel la

un Principe dintro familie domnitoare din Europa.
cAceasta.a fost combinațiunea, la care Puterile s'au gândit pentru Grecia,
căci la epoca când au ajutat Grecia a se constitui, ele credeau că un Prin-

cipe ereditar dintro

familie domnitoare

Turciei.

se

Puterile

nu

îndoiau

atunci,

va
că

întări poziţiunea
Turcia ar [i

Greciei

și a

dat consimţimântul

său, și ele nu priviau că va fiimposibil, ca un Principe creştin să primească
guvernul noului Stat cu condiţiunea de a recunoaşte Suveranitatea Sulta-

nului. Aceasta rezultă din Protocolul conferinţei dela Londra din 21 Marţie
1829.
«Importanţa noului Principat, prin poziţiunea sa politică și numirul populaţiunii sale, ar asigură unei dinastii creștine îndestulate şi mari foloase )
pentru ca. vasalitatea să nu fie în realitate o obiecţiune decizivă> ....

După ce a,dat. cotire Memorandului Cabinetului de Paris, Domnul
de Bourquenoy a adăogat, —c«că intenţiunea sa nu este a provocă
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__în acel moment o discuţiune asupra cestiunilor conţinute. în el, și
că e bine înţeles, că aceste cestiuni nu vor face. obiectul deliberaţiunilor Conferinței decât cu consimțimântul Porții».
După această declaraţie a urmat în Confer ințe o scurtă discuţiune,

consemnată, în Protocolul al Vl-a:
«Lord John. Russell a observat, că dacă în discuţiunea asupra întâici baze

a negociaţiunii nu a cuprins. mai multe costiuni precum— Unirea celor două
Principate întrunul singur, guvernul Gospodarilor pe vieaţă sau ereditar,
oportunitatea unei reprezentaţiuni naţionale, — cauza nu a fost că importanța
i-a scăpat din vedere. Atunci i sa părut că iniţiativa propunerilor de această
natură reveniă Sublimei Porţi şi că luarea ei în consideraţiune trebuiă amănată până în momentul în care Guvernul. otoman ar fi în. măsură a cunoaște
întreaga cugetare a Conferinţei.
«Lord Wesbmoreland a aderat la opiniunea colegului său.
- «Conlele Buol deasemenea a opinat că. iniţiativa propunerilor de această ”
categorie aparţine Sublimei Porţi.
„ «Principele Gortchacow a stabilit în privinţa - desvoltării întâului punct,
că nu „putea să fie obligatoriu decât ce a fost parafat-de d-nii Plenipotențiari, dar că alte puncte de vedere privitoare la cestiunea de care e vorba
pot să dea loc la discuţiune numai la timp oportun.

«Plenipolențiarul

Oloman arată, că

cestiunile

cuprinse

în Memorandul

irancez interesează în mod prea direct drepturile . Puterii Suzeranc,
ca să nu rezerve Guvernului său dreptu! de iniţiativă».

Adi sa terminat
nu

a luat

nici

discuţiunea şi

o deciziune

Conferinţa

asupra

pentru

din Viena din 1855

acestui. punct.
*

Corespondenţa lui Da Bois-le-Cointe să află întrebuințată în mod,
mai întins în câtevă rapoarte ale Consulului General al Franciei din
București Boclard adresate Coimitelui Walewski la Paris în 1856.
7
Voiu
cită-aci numai: unul din aceste” rapoarte, acela din 6 - Soptemvrie 1856:
1... In 183t ca și în 1849 Rusia și Tureia, prin derogaţiune dela Regulamactal Organic, în loc să lase naţiuniiflinsăş alegerea prințului, şi-au luat

dreptul de a-l numi ele prin o comună înţelegere.... Se. poate zice, că în
1834 Rusia și Turcia erau speriate mai dinainte de aplicarea unui Rogulament, în care se strecurase cătevă, instituţiuni liberale, şi că în 1849, expe-
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riența făcută cu acest Regulament confirmă temerile, dacă nu ale Turciei
cu care Românii dela 1848 au simpatizat, dar cel puţin ale Rusiei, care
găsiă ocazia binevenită să revină asupra concesiunilor sale. In sfârșit în 1834
ca şi în 1819 lumea eră încă sub impresiunea evenimentelor din Franţa și
cabinetul din Petersburg. simţiă nevoia de a face să prevaleze principiul de
autoritate chiar în detrimentul respectului datorat unei legi organice....

«Cred. că nu pot face mai bine decât a cită din nou,corespondenţa d-lui,
Du Bois-le-Comte cu Guvernul francez. lată ce seriă acest diplomat: în 17
Maiu 1831:
«1. Regulamentul

ai

«Principatele

Organic.

Dunirene au conservat în organizaţia lor politică oarecari

«aparențe de guvern reprezentativ sub regimul Domnilor. Rusia denunţând
«Europei viciile. administraţiei turcești şi-a luat îndatorirea de a o înlocui
«cu cevă mai bun. ..
«O circulară anterioară, străină de spiritul şi ideile ce domină în acest
«moment cabinetul din St. Petersburg, a determinat natura instituţiunilor
«ce au fost date celor două provincii.
«Impăratul Alexandru în amestecul ideilor sale de filantropie şşi ambiţiune,
«a învitat în mai multe rânduri și cu multă stăruință pe boieri, ca să-i
«aducă la cunoştinţă reformele ce ar [i necesare să se introducă în guver«narea, patriei lor.
«Mai. multe scrisori scrise în acest sens de d-l do Nesselrode «boierilor cu
«gânduri bune» — așă eră adresa—au fost trimise în-1820 numeroșşilor Va«lahi refugiaţi în Transilvania.
E
«Valahii au însărcinat cu redactarea, răspunsului la aceste scrisori pe un
«Francez, d-l Coulin.
«D-l Coulin a cărui influenţă modestă, și muncă ncobosită au contribuit
«până acum foarte. mult la stabilirea și desvoltarea nouălor instituţiuni valahe, -

«a redactat, în înțelegere cu câţivă boieri, un memoriu în care cereau. rea«nexarea la Principate a cetăților turceşti de pe malul stâng al „Dunărei,
«restabilirea. dreptului de alegere a Domnului, prelungirea autorităţii Dom«nilor pe tot timpul vieţii lor,ssupraveghicrea impozitelor de către o adu«nare

permanentă.

«Când memoriul d-lui
«acesta se află la Verona.

Coulin a ajuns în “mâna

Impăratului

Ideile sale se schimbase.

Alexandru,
E

«Acest plan de reforme, conceput întrun spirit care corespundei, scriso«rilor scrise în numele său anume pentru a-l provocă, i-a părut a fi pro«dusul

părerilor politice
pe

Analele A. R.—'Tom.

cari
el le combăteă

XXXIIL.—Memoriile Secţ. Istorice.

BLIOTEG
pen Di

Priam

în. Italia.
2
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«EI consideră drept revoluționari pe boierii. «cu gânduri bune», cărora se
«adresase d-l de Nesselrode; și nu: mai fu vorbă de acest plan.
«Cu toate acestea memoriul valah a fost dus la St. Petersburg și când,
«cinci ani în urmă, a fost nevoie să se reglementeze soarta Principatelor,
«Impăratul Nicolae, ocupat atunci mai mult de scopurile sale politice decât
«de spiritul popoarelor, a adoptat punctele lui principale și le-a introdus pe
«rând, întâiu în Convenţiunea dela Aclkerman, pe urmă în "Tratatul dela
«Adrianopole.
«Principiile puse în aceste tratate au servit de bază, când Rusia a trebuit
«să dea celor două Principate un sistem de guvernământ.
«Conformându-se Convenţiei dela Ackerman, Rusia a întrunit la București
«în 1829, sub prezidenţia d-lui Minciaky, un Comitet de reforme, compus din
«două secțiuni, una valahă și alta moldovenească. Aceste secțiuni: erau în«sărcinate să pregătească separat îmbunătățirile organice, a căror natură se
«indică treptat-treptat precum și dispoziţiunile principale într'o serie de in«strucţiuni pe cari guvernul rusesc le adresă consulului său.
«Lucrarea fiecărei secţiuni, trimisă la Petersburg, a fost examinată, mo«dificată, completată. și la urmă amândouă reunite într'o singură lucrare de
«către jniniștrii imperiali, asistați de doi membri ai Comitetului, dintre cari
«unul eră actualul Domn al Moldovei, Mihail Sturdza.
câstfel refăcută lucrarea fu prezentată spre a fi adoptată de cele două
«Adunări a Valahiei și a Moldovei, compuse, după vechea, legislaţie a ţerii,
«din boieri, episcopi și deputaţii mănăstirilor.
«Notele venite dela Petersburg și avizurile generalului Kisselef au lămurit
«direcţiunile,

au ușurat și câte

odată

au

provocat

și oarecari discuţii în adu-

cnări; itr Rusiei i sa rezervat totdeauna o largă putință de a interveni.
«Regulamentul de : reforme odată adoptat, a fost pus în aplicare, fără a
«se aşteptă ratificările și sau numit două nouă Adunări, una pentru Valahia

«şi alta pentru Moldova, după modul stabilit întrînsul.

«Aceste Adunări s'au ocupat numai decăt să ica diferite măsuri cari ser«vese la completarea Regulamentului şi cari împreună cu el trebuiau intro«duse într'un Codice general.
«Cu toată atotputernicia Rusiei, Regulamentul și anexele lui n'au trecut

«fâră opoziţie.
«Generalul
«lahici.

Kisseleff a fost nevoit să exileze în Rusia pe Mitropolitul Va-:

Boierul

Văcărescu

a, protestat

cu tărie

în Adunare

în contra

acestei

«măsuri.
«Am protestat, imi spuneă el, și am amintit că noi am avut în toate
«timpurile dreptul de a ne face singuri legile. Am declarat că dacă com| «patrioţii mei împărtășesc părerile. mele, nu le vom primi în
nici un chip
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«dela nimeni, nici chiar din mâna cea mai prietenoasă și mai puţin suspectă,
«nici chiar din mâna lui Dumnezeu. Că trebue să votăm sub. prezidenţia
«Mitropolitului și că însemnează a ne silui părerile exilându-se acest prelat,

„«în momentul când experienţa lui ni eră mai necesari».
«Trei deputaţi valahi au refuzat în mod hotăritor a da consimţământul
«lor la Regulament.
E
«Printre Moldoveni opoziţia
-a fost și nai vie și mai generală.
7

«2. Numirea

Domnilor.

«Regulamentul Organic amintind în această privință dispoziţiunile tra«tatelor dela Akerman și Adrianopole a sancţionat vechiul „drept al Prin«cipatelor de a-și alege singure Domnii. Ela precizat cu o îngrijire specială
«formalităţile ce trebue observate cu ocazia acestei alegeri şi a dat cele
«mai depline garanţii independenţei voturilor, obligând chiar pe alegători
«să depună jurământcă nu vor ascultă de nici o influinţă străină.
«Dar după ce toate aceste garanţii au fost completate și sabie ele
cau

fost amânate

pentru

viitor.

ie

«Rusia a anunţat că pentru această singură dată Principii vor fi. desem«naţi de cele două Puteri protectoare, și că, în cecace o priveşte, pe ea în
«particular, lipsită de orice interes personal, va lăsă Sultanului numirea, lor,
«Toţi: sau

simţit jigniţi de

acest act de

atotputernicie

și de această ge-

«nerozitate ridicolă, care cu o singură trăsătură anulă garanţiile,
«prelucrate cu' atâta grijă în favoarea Principatelor.

ce au fost

«Toate privirile sau îndreptat asupra, alegerii ce se va face.
«Eră, evident că această, alegere a rămas În mâinile Rusiei.
«3, Domnul Ştirbei,
«Dacă Rusia ar fi avut ca idee principală în alegerea Domnilor, să susţină
«şi să desvolte reformele fericite introduse de ea, -i se prezintau doi can-

«didaţi, cari erau atât prin caracterul lor cinstit, cât și prin talentele "lor, cu
«totul superiori altora și erau departe de a afectă o opoziţie jignitoare pen«tru Rusia. Aceştia făceau parte din ministerul ce Rusia formase— d-l Ştirbei
«pentru Valahia şi d-l Alecu: Ghica pentru Moldova.

«Dar Rusia cereă înainte de toate un devotament mai personal cauzei
«sale și garanţii cari să-i asigure mănţinerea influinței sale asupra persoa«nelor desemnate.
«4. Domnul

Alexandru

“«Ea a crezutssi găsească aceste avantagii
«Mihail Sturdza.
să,

Ghica.

în d-nii Alexandru

Ghica şi
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E

«Cel dintâiu este un caracter cinstit. Are chiar un fel de tendință roman:

«tică, însă spiritul său este încet și puţin desvoltat. Educaţia sa a fost ne«glijată și cunoștințele sale sunt foarte mărginite.
cc
E

«In sfârșit — şi aceasta este trăsătura principală” a caracterului său — ol:
«este cu atâta mai susceptibil la influințe, cu cât este mai puţin luminat
«și mai sincer doritor de a face bine. Astfel abiâ numit, a consimţit
să pri«mească dela generalul Iisseleff un prim ofiţer de ordonanţă și un secretar.

5. Domnul Mihail Shirdza.
«Se bănuește că prinţul Mihail Sturdza se. va mănțineă, mai independent

«aţă de cei ce-l înconjoară. Spiritul său mai fin, mai mlădios,
mai activ și
«mai pătrunzător de idei,de mai multă siguranță și de un devotam
ent mai
«puţin orb.
a

«Interesul care-l face rus, poate să; se schimbe cu împrejurările:
Dar Rusia

«consideră ca o garanţie a credinței sale întinsele proprietă
ţi

ce

le

are în

«Basarabia și cari, după cum îmi spuncă d-l de Stemposk
y, consul rus în
«laşi, fac din el un semi-supus».
e
|

| «Într'o altă depeșă din 718 Maiu 1934, d-l Du Bois-l
e-Cointe, vorbind despre
relațiunile sale cu persoanele principale din Bucure
ști, se exprimă astfel:
«Printre persoanele cu cari împrejurările m'au pus
în legătură în Bucu«reşti, am deosebit câtevă, cari păreau a fi în
poziţia de a avea roluri prin«cipale sub regimul care începe.
-

|

1. Cei doi fraţi Ştirbei şi Bibescu.

«In fruntea tuturor erau cei doi fraţi Bibescu,
despre

«de multe ori ocazia si vorbese E. V. în depeșile -mele,

cari

am

avut mai

unul Ministru de.

«Culte, celălalt al Afacerilor străine. Amândoi sunt
încă, foarte tineri, amândoi:

«au fost la, Paris pentru completarea studiilor și s'au
întors cu amintiri şi idei

«cari îi leagă de Franţa,

dar având

totodată şi un. respect

sincer

pentru tot
«binele ce. generalul Kisseleff l-a făcut acestei ţeri.
și ale cărui instrumente
«princ

ipale au fost ei, deși în fond nu aparţineau
decât țerii lor..
|
«In genere se crede că incontestabila superi
oritate, ce le-a procurat o in«fluență:
cu totul dominantă sub administraţia,
rusească, le asigură o ase«mene poziţiune și sub noul Domn.
a
a
«Cel dintâiu dintre fraţi, d-l Ştirbei, a, luat
numele unui bogătaș care l-a

«adoptat.

|

|

_«In relaţiile mele. cu diferitele: persoane,

|

caracterul d-lui Știrbei, marea, sa,

«influență și incontestabila sa superioritate
asupra tuturor celorlalți membri
cal guvernului,
m'au

îndemnat să mă explic cu el cu mai multă
libertate.
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"Aceasta am făcut-o într'o convorbire, care îndulcită şi ornată cu arta ce
cel posedă, mi-a stabilit situaţiunea şi nătura acţiunii mele în țară și m'a
«dispensat de orice altă explicare cu boierii». '
”
«D-l Du Bois-le- Comte reproduceă aci chiar termenii acestei conversațiuni, și sfaturile ce a dat d-l Ştirbei erau excelente. Ele. au exercitat de
sigur o oarecare influină asupra atitudinii, lui».

Unirea Principatelor Moldova şi Valahia înt'un singur stat sub
domnia unui Principe ereditar dinte'o familie domnitoare e europeană
pătrunsese în cercul necesităţilor. politice celor mari, cu toate dificultățile ce ea întâmpină, de câte ori se iviă o fază nouă a, încercărilor co se făceau pentru 4.0 realiză.
S'a mai dovedit încă odată, ce pot credinţa, nestrăumutată îîn progrosul omenirii, și răbdarea, de a aşteptă până ce acea credinţă se
Tăţeşte în vicaa statelor mari și puternice spre a produce rezultate
folositoare și pentru cei mici și slabi.
a
Cestiunea, Unirii Principatelor Moldova 'și Valahia într'un singur
Stat sub domnia creditară.a unui Principe străin a fost pusă, în
mișcare, nu ca un interes al unui imperiu, ci ca un intores general
al dueptăţii și al umanităţii.
Această, cestiune a avut mulți protivnioi, căci ea, atingeă obiceiuri
vechi de dominaţiune, cari nu se mai potriviau
cu impulsiunile date
popoarelor destinate a trăi mai departe și a participă şi ele la,
desvoltarea pacinică -a,. traiului omenesc.
|
Cestiunea, aceasta intrase în preocupaţiunile politice necurmate ale
Impăratului Napoleon al III, ale Rogelui Victor Emanuel și ale Co-:
_mitelui de Cavour.
Ea 'a tăcut un mare pas. înainte, când Puterile cele mari ale Europei au fost, silite de împrejurări să iea o hotărire în privirea ei,

când s'au întrunit în Congresul de Paris îm 1856 şi au semnat Pacea
din 30 Martie 1856.
In discuţiunile ce au urmat în acel Congres, s'au. desvălit cine,
din diferite cauze mai mari sau mai mici, eră amice sau inimic. .
S'a dovedit că cestiunea, aceasta, nu puteă fi îngropată sau înnecată, odată ce dreptatea, ei eră vădită ca o necesitate absolută, și
imediată pentru Principatele Române ca și pentru Italia.
Desbaterile anevoioase urmate în Congres arată, aceasta în amân=
două. direcţiunile.
Congresul. de Paris sa întrunit în 16. Aprilie 1856. In intaia și |
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a doua

Conferinţă so constată de către Preşedintele

leswshi, că Puterile iau

somnate

de

bazăa negocierii

Comitele

Wa-

păcii propunerile

con:

în Protocolul din . Viena,.
din 1. Fevruarie 1556,-de

Re-

prezentanţii Franciei (Bourqueney), Marei-Britanii (G. H. Seymour),
Austriei (Buol-Sehauenstein), Rusiei (Gortschalolf) și 'Turciei (lizam).
Acest

Protocol 'aveă

«In urma

primirii

următoarea

cuprindere:

de către Curțile respective

a celor cinci propuneri

cu-

prinse. în documentul anexat aci sub titlul de Proiect de Preliminarii, subsemnaţii, după ce l-am parafat, în conformitate: cu autorizarea ce am primit

“in acest scop, am

convenit ca guvernele noastre

să numească

fiecare pleni-

potenţiari investiţi cu depline puteri pentru a procedă la semnarea prelimi-

nariilor de pace formale, a încheia un armistițiu și un tratat de pace
definitiv. Numiţii plenipotenţiari sc vor întruni la Paris în termen de
trei săptămâni, cu începere de astăzi, sau dacă se poate și mai curând».

Punctul

întâiu priviă

« Desființarea
""cRusia nu va
sau de ingerință
«Principatele

Principatele

Dunărene, şi glăsuiă

completă a protectoratului rusesc.
exercită nici un drept particular sau excluziv de protecţiune
în afacerile interne ale Principatele Dunărene.
îşi vor păstră privilegiile și imunităţile lor sub suzera
nitatea

Porții și Sultanul va mai acordă sau ' confirmă acestor

legere
„voile
«In
fensiv
se va

astfel:

Principate, în înţe-

cu Puterile contractante, o organizaţie interioară
conformă cu
şi dorinţele populaţiunii.
E:
rc
înţelegere cu puterea Suzerană Principatele vor adoptă
un sistem
permanent, reclamat de. situațiunea lor geografică;
nici o piedică
pune măsurilor extraordinare de apărare ce ele
vor [i nevoite să

pentru a respinge orice atac din afară,
«In schimbul

fortărețelor şi teritoriilor ocupate

ne”
denu
iea,

|
de armatele aliate, Rusia .

consimte la, o rectificare a graniţei sale dinspre Turcia
Europeană. Această

graniță rectificatîn
ă chip conform

cu

interesele

generale,

va

începe

din
apropierea Hotinului, va urmă linia dealurilor ce
se întinde în direcţiunea
sud-estică şi va, încetă la lacul Salzyk. “Traseul
'va -fi definitiv reglementat
prin Tratat

ul de pace și teritorul cedat va, fi înapoiat

zeranităţii Porții».

In ședința a Vl-a din $ Martie,

nerile relative

Congresul

Principatelor şi Su-

examinează

propu-

la, organizarea, Principatelor.
Si
«D-l Comile IValewski observă, că înain
te de a atinge acest punct important al. negocieril

or, este indispensabil să se discu
te o. cestiune care este
predominantă. ŞI soluţiunii căreia sunt subo
rdonate în mod necesar lucrările
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ulterioare
ale Congresului în această privință. Aceasti cestiune este de 'a
se sti, dacă Moldova şi Valahia
sau dacă vor continuă să aibă
potenţiar al Franciei cercae, ci
necesi'ăţi sconze la -lumiai în

vor fi pe viitor unite întrun singur principat
o administraţie separată. Domnul PrimpleniUnirea celor dană provincii răspunzârid unor
urma examinării cu atonțiune a adevăratelor

lo: interese, Congresul ar trebui să o admită şi s% o proclame.
D-l Pr implenipolenfiu al Muerei-Britanii
impăriisește şi

Doi
sprijineşte

aceeiş pirere, bazându-se în special pe utilii+! -a şi interesul, de a se luă în
inzioz censidevațiune dorințele popoare, de cari, spune el o bine totdeauna să se țină sonmi,
d
D-? Primylenizolențir; al Tusciei o enmbate. Aali-Pasa susține că nu:tre=
bue să so atrinue acestei separaţiunia celor dovi provincii situațiunea căreia

vorba să i ec pună sfirşit; că separațiunea ditează din vremurile cele mai
vechi și că turburarea ce a domnit în Principate îşi are originea într'o epocă
relativ zecentă; că separaţiunea este urmarea nuinrală a obiceiurilorşi deprinderilor cari se deosebesc iutr'oo provincie şi în cect laltă; că “unii indivizi,

influenţaţi de considereţiuni

personale, au putut forină o părere

contrarie

«etiialei stări de lucruri, dar că de sigur nu aceasta este părerea “populaţiunii.
Di Coniile de Buol, deși nu este autorizat a discută v câstiune pe care
instrucţiuni! sale n'zu prevăzut-o, ereu ca şi primul plenipotenţiar: al Tur-

citi, că nimic n'ar justifică Unirea celor dou provincii. Populaţiunile,:
zice

l, nau fost consultate și dacă se ţine seamă de valoarea ce orice 'aglomerațiune de

ciumei

atribue

autonomiei

sule, se poate

deduce a priori 'că

Moldovenii şi Vai dorese înainte de toate să-și conserve inatituțiunile
lor locale şi separat
a
mi
uomilele adesea „după ce inveacă şi alte motive în sprijinul părerii sale,

ihepundg că: Congresul nu poate

consultă

direct

aceste „populaţiuni şi că

trebue în mod necesar să se procedeze în aceasiă privinţă pe! „calea presupumeritor. Dar, zice el, toate inforinaţitiniie sunt du acord să ar ate pe MoldoValahi ca animați în unanimitate de dorințe do a formă pe viitor un singur

principat. Această dorinţă se explici prin comunitatea originii şi a religiuiii,
precum și prin precedentele cari au scos lu lumină 'inconvenientele “de ordin
politic şi administrativ, ce rezultă din separaţiune; Unirea fiind fără îndoeală
un element de prosperitate

pentru

cele dou

provincii, ris spunde

supus îolicitudinii Congresului,
D-l Primpleiipotențiar al Austriei nu poate

da

v

obiectului

deplină: crezare

in-

rormuţiurilor pe cari se bazează Primul ple: uipotenti: val Franciei. EL socoteste ue idifel, că părere Prunului pienipotenţiar al Turciei, care o în :mai

Dană poziţiune -decât oricare ult membru al.: Cor vcesului, pentru d puteă
upreciă adeviatele nev"i şi dorinţe ale populuţiur.itor, inerită ai fi: luată:în
*k
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,

altă parte Puterile înainte -de toate sunt anga-

jate să mănţină privilegiile Principatelor și că ar însemnă
'să li se aducă o
gravă lovitură, dacă cele două provincii ar fi constrânse să:se contopească
la olaltă, deoarece cel, dintâiu dintre aceste privilegii este acela, de ase administră separat. El adaoge că mai târziu şi după ce se va constitui în Principate o instituţiune, care să poată [i considerată în mod -regulat ca organ
legitim al dorințelor ţerii, se va puteă procedă în perfectă cunoştinţă, dacă
va: trebui, la: unirea celor două provincii.
D-l Baron de - Bourqueney răspunde primului Plenipotențiar: al Austriei,
că

nu-i

poate

împărtăși

apreciarea.

Bazele

negotierilor,

zice el, sunt

că

Principatele
îşi vor conservă privilegiile şi: imunităţile lor, şi că: Sultanul, în
unire cu. aliaţii -săi,-le va acordă sau. confirmă o organizaţiune interioară
conformă cu nevoile şi dorințele populuţiunilor. Noi am înţeles deci la Viena,
să rezervăm Sultanului și aliaților săi, dreptul și grija de a se sfătui asupra

măsurilor potrivite a asigură fericirea acestor popoare, jinânc: seamă de dorinţele lor. lar Francia a depus, în conferiniele din anul trecut, un act, care
a pus - cestiunea pe terenul discuţiei și de atunci nu sa ridicat de nicăiri

nici o manifestare, care să poată

slăbi informaţiunile ce ne fac să credem

că Moldo- Valahii doresc unirea celor două provincii întrun singur Principat.
-D-l Primpleni potenţiar al Sardinici amintește; în scop de a stabili ci
dorința populaţiunilor în această privinţă este anterioară - împrejurtzilor ae
. tuale, că un articol din Regulamentul Organic a prejudecaţ, cestiunea, inscriind în acest act principiul unirii eventuale a Principatelor.
Aali-Paşa sucține,că articolul citat de d-l Comite Cavour cu poate îi

interpretat, în acest sens,
"D- Comile Osioji declară că plenipotenţiarii Rusiei, având putinţa de a
apreciă nevoile şi dorințele Principatelor, sprijinesc proiectul de unira, căci
va, ajută la prosperitatea, provinciilor,
Faţă de declarațiunea făcută de Aali-Paşa, că plenipotenţiarii Turciei nu
sunt

autorizaţi,să urmeze

discuţia pe acest

teren

și plenipotenţiurii Austriei

fiind și ei fără instrucțiuni, cestiunea este amiinată -pentru o altă ședință,
pentru a le da putinţa să primească, instrucțiuni dela curțile lor.
“În ședința a. Hrl-a dia 72 Maslie, a-l Baron de , Bourgueney face durea
de seamă despre lucrareu comisiunii, cure în ultinia ședință a fost însărCinată

să

pregătească

textul

țiunea viitoare a Principatelor,

articolelor

tratatului

privitoare, la

organiza-

Inainte de a: da cetire articolelor propuse de comisitune, A-l. Baron. de
„Bourqueney stabilește că scopul Jucrării comisiunii a fost să împace părerile

„emise în ultima ședință.

DIVANURILE

AD-HOC

DIN IAŞI ȘI BUCUREȘTI,

1.

95

Procedura propusă de :comisiune, adauge d-l Baron de. Burgueney, se
bazează pe .trei principii:
. :.:
“Să se: încheie pacea fără a-i subordonă, instrumentul final unui act diplo-

-matic rămas în suspensie;
.
N
E
o
“Să se iea măsuri potrivite-a se'asigură de dorința populaţiunilor asupra,

cestiunilor de principiu încă : nerezolvit;Ia
Da
i
Să se respecte drepturile Puterii Suzerane și să nu se treacă cu vederea
nici drepturile
- Puterilor garante, stabilindu-se îndoita necesitate a unui act
diplomatic, care să, consacre principiile adoptate ca baze de organizare a
„Principatelor
și:a unui. hatişerit care să promulge aplicarea lor.
„. «Plecând dela, aceste trei. idei 'comisiunea propune să se.trimită numai
decât delegaţi la București, cari se vor întruni acolo
cu un comisar Gtorăan.

„ Se vor: convocă

fără. :întârziere

Divanuri ad:hocîn cupitalele celor două

proviueii. [Ele vor fi coinpuse astfel încat să ofere £uranțiile unei. reprezentiui adevirute şi serioase. .
ui
Coniisiuna europeană ținănd searnă, de dorinţele exprimate:de Divanuri,
"va revizui statutela şi. regulamentele in vigoare. Lucrarea, ei 'va fi transmisă

lo acuua

veseadinț
conferinteă
lor,

Pe “baza

acestei

lucrări se va încheiă

întie, Puierile contractante o conveuţiune diplomatică, jar Sultanu:va
l promulgă-un haiișerif care va stabili organizarea definitivă,

"In-şedinju & IX-a din I1 Martie Coniresul examinează redactarea pregă-

tită de comisiune a articolelor privitoare In rincipate şi destinate a figură
în trata
de tul“
-pace, și pe cari d-l Baron «de Dourquoney,în calitate de raporlur, In-a comunicat Congresului în ședința pzecedentă..
-

Fiecare punct al acestei :redactări

înce

obiectul

vinei discuțiuni, la care

iu parte toți plonipotențiarii și după co a fost amendată
ei, este udoptută de. Congres în turmnenii. urinători:

“Nici o proteețiune excluzivă nu se va exercită

de acum

în două
”

puncte,

înainte asupra

beincipatelor Dunărene: Nu vă Există” nici o garanţie excluzivă, nici un drept
particular de ingerință în afacerile. lor iaterne. Ele vor continuă a se bu:
cură de. privilegiile şi imunitătile „ce le posed, sub suzeranitatea, Înaltei

Porţi si sub gurariţia Europei. .
P
De
«La reviziunea legilor şi statutelor
lor astăzi.în vigoare, Inalta Poartă
: va
păstră nuniitelor Principate o administraţie independentă şi naţională, prâcum
şi depună libertate a cultului, a legislaliunii, a comerţului şi.a navigaţiunii:

„«Penitzu ca în :vedezea acestei” reviziuni si se stabiloască
'între ele un
acord deplin; o comisiune specială, asupia compunerii ci:eia, se vor înțelege

înaltele Părţi «ontractante, se va întruni la: București
misar:a) Înaltei Porţi,

împreună cu:un co-:
a
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«Acestă comisiune va aveă sarcina să se informeze despre starea actuală

a Principatelor şi să propună bazele viitoarei lor organizațiuni.
«M. Sa Sultanul va convocă imediat, în fiecare din cele :două provincii,

un Divan ad-hoc, compus astfel încât să constitue cea mai exactă reprezentare a intereselor tuturor claselor societăţii. Aceste Divanuri vor fi chemate să exprime dorinţele populaţiunilor relative la organizarea definitivă a:

Principatelor,

«O instrucţiune a Congresului va regulă raporturile comisiuniii cu acestâ

Divanuri,

|

«Luând în considerare părărea, emisă d& amândouă, Divanurile,: comisiunea
își va transmite fără, întârziere propria sa lucrare la sediul actual.al .con-

ferințelor.

a

|

«Inţelegerea finală cu Puterea Suzerană ra fi consacrată prin 'o Conveniune încheiată la Paris între inaltole Părţi contractanteși un Hatişorif con=t
form cu hotăririle Convenţiunii va stabili în nod definitiv orgunizațiunda”?

acestor provincii, puse de acum înainte sul garanția colectivă a tuturor
Puterilor semnatare.
* .
:
«Va există o putere armati naţională.în scopul de a mănţineă sizuranţa
în luntru și de a asigură paza fruntariilor, Nici o piedică nu
va putea fi

pusă măsurilor extraordinare de apărere ce Principatele, :în acord 'cu inalta
Poartă, vor fi chemate

a luă, pentru

a respinge orice utac din afară,

«Dacă liniştea interioară a Principatelor va. -fi ameninţată sau compromi:ă
,

Puterile garante se vor înţelege cu Inalta Poartă asupia măsurilor
ce vur
trebui luate pentru a mănţincă și restabili ordinea legală. O
intervențiune
armată nu va putei aveă loc firă o înţelegere prealabii:.
între aceste Puteri».
Primul Plenipotânţir a! 'Furciei. observă că instrucțiunile
«sale mu-i per=
mit a aderă definitiv la această redacție ; el rezervă aprobarea
Curţii sale,
pe care o va solicită prin telegraf.”

]

«În şedinţa a XIV-a din 25 Alavlie exticolela
privitoare la Principate, revăzute de comisiunea de redactare, sunt conse
mnate În protocol: -.
«Principatele. Valahia și Moldova vor continuă
a e bucură, sub suze rini-

tatea Porții şi sub garuuția uropei, de privilegiile
și de imunităţiie

pe cari
le posedă. Nici o prolecțiune excluzivă nu se
va exercită -asupra lo: în către
vreuna din Puterile garunte. Nu va există
nici un drept particule: c.2 inuseeo
rinţă

în afacerile lor interne. *

DI
«Inalta Poartă se anwuicazi să păstreze numitelor
Principate o adrniniztra=,

ție independentă

și naţională,

precum

și deplina

gislaţiunii, a comerțului și a navigațiunii,
e
.
«Legile şi statutele

vi

astizi

4

.

în vigoare

vor

libertate
.

e

a cultului, a le-,

fi revizuite. Pentru

|

E
apa.

a: se stabili

«
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o: deplină înţelegere asupra acestei revizuiri,. o comisiune
compunerii

căreia înaltele

în București, împreuni

Părţi

se vor înţelege,

specială, 'asupra

se va întruni fără, întârziere

cu un comisar al Inaltoi Porţi.

o

«Această comisiune va aveă ca, sarcină să se informeze despre starea, ac-

tuală a Principatelor și să propună bazele viitoarei lor organizări,
;«M, S. Sultanul promite să convoace imediat, în fiecare din cele două.:
provincii, un Divan ad-hoc, compus așă fel încât si constitue reprezentarea
cea mai exactă a intereselor tuturor claselor societăţii. Aceste Divanuri vor
” avea chemarea si exprime dorințele populaţiunilor relative la organizarea

definitivă a Principatelor.
«O instrucţiune a Congresului va regulă

raporturile comisiunii cu aceste

Divanuri.
|
«Ținând seamă de părerea, emisă de cele 'doui Divanuri, comisiunea va,
iransmite fâră, întârziere, la sediul actual al conferinţelor, rezultatul proprici
,
sale lucrări.

«Înțelegerea, finală cu Puterea, Suzerană va fi consacrată prin o, Convenţiune încheiată la Paris întro înaltele Părţi contractante şi un Hatişerif în |

conformitate cu stipulaţiunile convenţiunii va constitui în mod definitiv. organizarea acestor Provincii, puse de acum înainte sub garanţia colectivă a tu- .
turor Puterilor semnatare.
«Sa convenit că va există o putere armată naţională, organizată în scopul
de a mănţineă siguranţa în lăuntru și de a, asiguri, paza graniţelor. -Nici: o .
piedică nu se va puteă pune măsurilor extraordinare . de apărare, pe cari

Principatele, iîn înţelegere cu Inalta Poartă, vor fi chemate să le ica pentrul

a respinge orice atac din afară. «Dacă

pacea, interioară

a Principatelor

va, fi ameniuţată

sau

Inclta Poartă se va. înțelege cu celelalte Puteri contractante

compromisă,

asupra

măsu-

rilor de luat pentru a mănţineă sau restabili ordinea legală, Nici o intervenţie
armată nu se va puteă face fără o înțelegere prealabilă între aceste Puteri».

In urma, unei observaţiuni făcute de d-l Comile de Clarendon, rămâne sta-

bilit că firmanul de convocare a Divanurilor ad-hoc “va fi ficut în înțelegere cu reprezentanții Puterilor contractante din ' Constantinopol și redactat

așă fel ca să prevadă” deplina executare a articolului, care determină compunerea acestor adunări.
In şedinţa. a XVl-a,

din 27

Martie,

articolele

de mai

sus 'privitoare

Principate sunt introduse în textul Tratatului ca articolele XĂII—XXVII,
cari se mai adaugă articolul AXI, care sună astfel:

la.

la

«Teritoriul cedat de Rusia va fi anexat la Principatul Moldovei sub suzoranitatea Înaltei Porţi.

28:
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:

«Locuitorii: acestui: teritoriu. se vor bucură de drepturile și privilegi
ile .asi-.

gurate Principatelor și în timp de trei ani vor aveă voie să-și transpor
te în:

altă parte domiciliul, dispunând în libertate de proprietăţile lor.»
:
In ședința a XăLa din 4 Aprilie, Comilele IValeu:ski zice, că e
timpul ca,

Congresul să se ocupe
însărcinaţi să' se ducă

tratatului de pace,

cu

instrucțiunile

destinate” Comisarilor

în Principate ca să se informeze,

despre

cari vor

conform

fi

art. 23 al

starea actuală a acestor provincii și să propună

bazele organizaţiei lor viitoare. EI spune că aceste instrucțiuni
ar puteă, fi
concepute în termeni generali; că; fixând obiectul misiunii comisari
lor, aşă,
cum a fost definit prin însuş tratatul, ele trebue să le lase latitudi
nea ne-

cesară de a se informă şi de a fi în măsură a-și îndeplini pe

deplin şi în

chip mulţumitor misiunea ce li s'a încredinţat. 1 se pare că
această, părere poate:fi primită de Congres cu atât mai mult, cu cât firmanul
de convocare a Divanurilor ad-hoc trebue 'să fie, după cum constată
protocolul. Șe-

dinței a XIV-a, făcut în înţelegere cu reprezentanţii

Puterilor contractante

din Constantinopol și redactai aşi fel ca: st provadă . deplina executare
a

articolului tratatului care determină compunerea acestor adunări.
In sfârşit
crede, că redactarea acestor instrucțiuni, cari n'ar putea fi
pregătite de către Congres, ar trebui să fie încredințată unei comisiuni alese
din sânul lui. -

„Congresul primeşte

compusă din Primul

ai Marei Britanii.

această propunere și hotărăşte

că comisiunea să fie:

Plenipotenţiar al Turciei şi: Plenipotenţiarii

N

Franciei ȘI,

a

o

sIn şedinţa a XXII-a din 8 Aprilie, d-l Baron de Bourgu
eney ceteşte, în numele comisiunii însărcinate cu redactarea instrucțiunilor, proiectu
l de .in- .
strucţiuni destinate comisarilor, cari. se vor duce în. Principate.
în. temeiul :
articolului 23 al 'Tratatului de pace. .
A
a
a
„D-l Comite de Clarendon observă că Congresul ocupându-se de
provinciile ă
dunărene şi-a propus înainte de toate, să provoace exprimarea
liberă a do-

rințelor. populaţiunilor -şi că acest scop ar pulesăă,nu se realizeze

dacă Io-

spodarii ar rămâneă, în. stăpânirea puterilor de cari dispun și.că
ar fi bine
poate să se caute. o combinaţiune de natură a asigură 0întrea
gă libertate.

Divanunilor ad-hoc...
Primul

E

a

Plenipotențiar al Austriei răspunde

|

că nu. trebue a.se. atinge. de ..

administrație într'un moment de transiție ca cel prin cure vor
trece Princi- *
patele decât cu cea mai mare rezervă,și. că sar puțeă comprom
ite: totul,

dacă sar pune: capăt. tuturor puterilor. înainte de a constitui
altele nouă; că
în orice caz Congresul ar trebui să lase Porții grija
de a luă măsurile cari.

ar putcă fi socoţite necesare,;

DE

e,

Aali-Pașa spune, că administraţia actuală poate nu
prezintă toate garan; .
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țiile pe cari le-ar puteă dori Congresul, dar ar fi a se'expune! sa cadă în *
stare de anarhie, dacă sar încercă a ieși din ordinea legală. :
DD
aa

„Lordul Cla“endon răspunde că el nu înţelege de loc să propună. răstur:narea

tuturor puterilor, e! aminteşte

împreună

cu alți plenipotenţiari, că au--

toritatea Hospodarilor actuali c. ajuns la terminul fixat prin învoirea care
le-a încredinţat-o șşi că pentru a rămansă în :limitele: legalităţii, tocmai - acum .
e ocazia a se chibzui asupra acestui lucru.
-»:
Si

Mai mulţi plenipotenţiari d6 'asemenea, amintesc că hogulamentul Oreanie
prevede

întreruperea puterii Hospodarilor.

». :

Lia

!

In urmă acestor desluşiri Congresul. decide că, lasă pe scama,. Inaltei Porţi
de a luă, dacă va găsi de cuviinţă, la oxpirârea puterii Hospodarilor actuali, :
măsurile .necesare și potrivite pentru a îndeplini. intenţiunilo: Congresului,
combinând libera exprimare a dorințelor Divanurilor cu: mânţinerea ordini

şi reapeoiul stării legale. - -.

Da

.

d

ie

La
propunerea d-lor Primplenipotenţiari ai Marei Britanii si: Pranoiei şi
pentru a preveni orice conflict sau discuţii regretabile, s'a luat .de 'aseme-

nea o comună înţslegere, că fermanul care va: ordonă convocarea .Divânurilor ad-hoc va fixă regulile ce vor trebui urmate
acestor adunări și modul de deliberare.

“După. ce a luat aceste. hotăriri, Congresul
cari sunt introduse

în. ce priveşte prozidarea 1
De
„ii

adoptă, cu oarecari: moditicări;

în ele, instrucțiunile, al căror: proiect

l-a prezentat, a-l

Baron de Bourqueney şi cari sunt anexate la „ prezentul protocol. .

o

lată aceste instrucțiuni:
. .
pe
«Articolul 23 al Tratatului din 30 Martie a instituit: o Comisiune specială
chemată a culege elementele şi a pregăti bazele viitoarei organizări a Prin-':

cipatelor. dunărene. In: consecinţă, Puterile semnatare. Tratatului sau înțeles. asupra compunerii.
acestei Comisiuni, în. conformitate cu sstipulaţiunile *
acelui Tratat și -Congresul întrunit la Paris'a aprobat instrucțiunea, monită *
a regulă linia de. purtare: a Comisarilor, în cursul misiunii lor.
:::
«Articolele Tratatului din 30 Martiee privitoare la Principatele” Valahia Și
Moldavia glăsuesc astfel:
o
a
Sat

«Art. 22. Principatele. Valahia şi Moldavia vor urmă a se bucură, sub Su-:
veranitatea Porții şi sub garanţia Puterilor contractante, de privilegiile şi imu-::
nităţile ce sunt în posesiunea lor. Nici o protecţie” oxcluzivă nu se va oxercită asupra lor de una din Puterile garante. Nu va fi nici un drept particular:!
de ingerință în afacerile. lor interioare. . : : .
«Ari. 23. Sublima Poartă se leagă a conservă

-:.
te
ziselor Principate o-admi-! :

nistraţiune independentă și națională, precum și întreaga libertate a cultului,
a legislaţiei, a comerţului și a navigaţiei. Legile și statutele astăzi în vigoare:
vor [i supuse unei reviziuni. Pentru a stabili o deplină înţelegere asupra

30.

,

acestei reviziuni,
Puteri

o

contractante
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Comisiune

specială, asupra compunerii

se vor înțelege,

căreia. înultele

se va întruni la București cu un Comisar

al Sublimei Porţi. Această Comisiune este chema
tă a cercetă starea

actuală
a Principatelor și a propune. bazele viitoarei
lor organizări...
:
i
«Ari, 24. Maiestatea Sa Sultanul promite
a convocă îndată, în fiecare din.
cele două provincii, un Divan ad-hoc, compus
astfel ca să constitue reprezentarea cea mai exactă a intereselor. tuturo
r populaţiunilor,: privitoare - la
organizarea definitivă a Principatelor. O
instrucțiune a Congresului va rogulă relaţiunile Comisiunii cu aceste Divanuri,
«Ari. 25. Luând în consideraţie opiniunea
emisă de.amândouă Divanurile,

Comisiunea
va transmite

firă întârziere, la sediul Conferinţelor, . rezult
atul :
propriei ci lucrări. Inţelegerea finală cu Puierea
Suzerani,. va fi consăcrată
prin o Convenţie închei
ată la Paris între Inaltele Puteri

contractantă, și. un
Hatișerif, conform cu stipulţiunile Convenţiei,
va constitui în mod ' definitiv

organizarea acestor provincii, puse

Puterilor semnatare.

de

acum

înainte

sub

a.

:

garanţia

tuturor

|
«Art. 26, Este hine înțeles că, va fi
în Principate o forță armată națională,
.
organizată, în scop de a mănţincă, sigura
nţa interioară și a asigură paza
fruntariilor. Nici o piedică nu va putea
[i pusă, măsurilor extraordinar de
apărare, pe. cari, în înțelegere cu Subli
ma Poartă, ele ar fi chemate a lui,
pentru a respinge orice agresiune
din afară,
E
«ri, 27. Dacă liniştea internă a Princi
patelor ar fi ameninţată sau compromisă, Sublima Poartă se va înțelege
cu celelalte Puteri contractante asupra măsurilor de luat pentru a, restabili
ordinea, l6gală. O intervenţiune armată nu va
avcă loc fâră o înţelegero prealabilă, între
aceste

Puteri»,
«Articolele citate stabilese cu preciziunâ
caracterul general al misiunii În- .
credințate Comisarilor curopeani. Câstiu
nile supuso studiului lor îmbrățișează
sistemul administrativ în expresiunea
sa cca mai înaltă; însă principiile consacrat
o în mod irevocabil prin Tratat vor rămân
ea în afară

de cercetarea lor,
:«Comisarii vor merge la Constantinopol
îndată co evacuarea succesivă a
teritoriilor otomane, stipulată prin
articolul 31 al Tratatului din 30 Martie
,
va [i făcut progrese îndostulătoare
pentru ca Comisiunea să poată combi
nă
sosirea sa la Bucureşti cu deplina
încetare a ocupaţiunilor timporale
ale
armatelor, precum şi cu &xecutarea,
articolului 20 privitorla rectificarea
[runtariei moldovene.
a
«O forță indigenă va priveghiă atunci
la, mănţinerea ordinei publice, și
autoritatea administrativă va fi datoar
e, de acum până atunci, a se. grăbi
a
desvoltă organizarea sa, astfel, ca
să poată, răspunde la țoate exigenţele.
si.
tuaţiunii,
|
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«După sosirea; lor. la Constantinopol, Comisarii au datoria
de. a.se asigură

că sau trimis

fermanele

de convocare

a Divanurilor. Poarta

termenii Tratatului din 30: Martie
a face
, această

mai proprie pentru a asigură:0 reprezentare

s'a legat, în-

convocare în” forma cea

adevărată a intereselor tuturor!

claselor societăţii, .. .
o
n
«Dela, Constantinopol, Comisiunea se va strămută la Bucure
ști. la nu va:
aduce
cu sine un sistem preconceput;
însă ca se va încunjură

de

toate

lumninile, de. toate informaţiunile cari-i. vor permite o judeca
tă nepărtinitoare
asupra stării ţorii, aducându-și totdeauna aminte că ca nu
are decât un ca="
racter consultativ, şi că opiniunile

ci, rezervate

numai

pentru

Guvernele

cari i-au încredințat mandatul, nu trebue niciodată să sc arate în inod
evi-

dent pe terenul 'ecreetărilor sale.

«Comisiunea va îndreptă mai ales atenţiunea
mate

de

statutele

şi: regulamentele

a

sa asupra reformelor. rocla=

a

în vigoare
; > ca va studii starea financiară, e

aşezarea impozitelor, relaţiunile clerului cu administraţia,
regimul mănistirilor, sistemul militar, desvoltările de cari acesta
este susceptibil în .pro-!
porție cu puterile financiare ale țerii. Ea va oxamin
ă principiul constitutiv

al puterii și cestiunile legaăte de el;
care ar fi în opunere
tatul

din 30 Martie,

însă ca nu va discută nici un sistem,

patentă cu principiile. generale,
PE

consacrate -prin Tra».

«Îndată ee Divanurile vor fi constituite în amândouă Princin
cipatele, Co-.

misiunea se va pune în relaţiune: cu Preşedinţii acestor Divanur
i, prin unul!
din membrii ales de ea pentru: a fi organul Comisiunii.
Ea va invită po:

Președinții. Divanurilor a-i transmite expresiunea dorințelor manifes
tate asupra:
îmbunătăţirilor necesare tuturor ramurilor administraţiei şi în
general asupra

reformelor, cari îmbrățișează

în totalitatea lor organizarea

Principatelor,

*

«Dacă Comisiunea va judeci, că dorințele manifestate de Divanu
ri nu sunt :

de natură a lumină în mod

îndestulător “materiile

supuse” corcetării

ei,

Comisiunea le va adresă cestiuni subsidiare, și va provocă 'răspunsurile
necesare pentru a completă lucrarea ci proprie,
i
i

«In timpul întrunirilor acestor Divanuri, nici o influenţă nu va fi
exercitată
asupra mersului deliberaţiunilor lor. Orice agitaţiune din afară
ar falsifică |
rezultatul și ar putcă întârziă şi chiar compromite pentru totdeau
na îmbună-

tăţirile ce

Puterile

semnatare

'Tratatului

din 30 Martie

so. silosc; a întro-

duce, în înţelegere cu Poarta, în regimul interior al
Principatelor.
«Când deliberaţiunile Divanurilor vor fi terminate, Comisi
unea, se va'înțelege asupra unui raport general, pe care ea e datoare să-l
adresezela se- -

diul actual al conferințelor. Dacă această înțelegere nu s'ar putea face
asupra”

tuturor punctelor, ea va reproduce atât opiniunile unanime,
cât 'şi acele “
asupra cărora Înţelegeroa nu a pututsă se facă în: sânul Comisi
unii.
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; «In” genere, în cursul operaţiunilor, sale, Comisiunea nu va'pierde din
: ve-

dere adevăratul ei. caracter. . Ea. este: însărcinată cu o cercetare nepărtini- toare şi ca nu va răspunde exact spiritului instituirii
ci; decât ferindu-se
în raporturile sale. cu funcționarii.și -cu „persoanele private,. de orice act de.
autoritate sau de ingerinţă, care ar fi în contrazicere formală cu scopul miSiunii ci.
iu
a

Comisiuneas'a întrunit. în: întâiele zile ale lunii Septemvrie
la Constantinopol.: -»
ie

1856

„Ea eră compusă:. Pentru Austria— de Baronul de Koller, înlocuit
de Cavaleru
: Liehman l.de Palmrode; pentru: Francia —— de Baronul
de Talleyrand-P6rigord; pentru Marea Britaniei -— de Sir Henry Bul-.

wer;.- pentru

Prusia —

de

Baronul

de

ci

-

Richthofen;

pentru . Rusia —

de D., de Basily; pentru. Sardinia.— de. Cavaleru
de. Bensi;
l.
pentru. Turcia —de Mehmed-Esaad-Savfet-Iftendi, mușteșar. al. Marelui
.
Vizir,
3
a
ic
a
a
i
E
pa
„Să

constatiun-

acum.și .sforțările;

.

:

De

diplomatice! făcute

-

de

Commitele

de. Cavour, ca. împăratul Napoleoncu guvernul.său să nu șovăească

în susținerea Unirii, ca Anglia să nu se doa la o parte de
a susincă cauza Principatelor și ca, Turcia,să fie silită ase convinge,
'că
pentru :dânsa, e uni pericol să creadă mai departe că va. puteă
menține Principatele Moldova. :și. Valahia sub suzeranitatea
. ci, chiar de.
ar fi ajutatăși de alte Puteri, momentan favorabile Imperiului Otoman.
:
„Vom Gită. extrase din câtevă,. scrisori ale Comitelui de Cavour
:
adresa
în nomente
te,le cele mai. critice ale, Congresului, marchi-.
zului limanuel. W'Azeglio, Ambasadorul. Sardiniei.la Londra.
„Scrisoarea din 2 Martie ziccă:..
a
- «Plenipotenţiarii francezi au. dat a. so. înțelege, că
ei vor faco în:
privirea,

Principatelor propuneri cu totul altele. decât. cole discutate

și concortăte în-anul trecut la Viena, “Impăratul a
dat, precum cred,
instrucțiuni „precise lui Walewsli..
Insă dacă nu vom; [i. susținuți de.

Clarendon,

nu. putem

speră

nimic »..

Aaa

i
„Serisoarea
din 6 Martie axată temerea că dificultăţile se îmmulțese:

«Impăratul, ţine-.la, Unirea, Principatelor întru'un
mod absolut, :
fie din punet;de: vedore al proiectelor . sale
privitoare. la, Italia, fie
în însuș interesul acestor ţeri. Lordul Clarendon:
din contra are o

atitudine

incortă,. este

nehotărit și, pare

chiar: a „preferi

. sistemul
statului. quo. EI. e influenţat în această . privire.
de Turcia, .care. în.
contra, adevăratelor.gi intereșe,. condusă
de simţemin
de te
amor pro- :

-
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priu și: de vanitate, „ţine. mult ca. Principatele să. rămână slabe'. şi:
despărțite.
.
SP
Da
-«In această - situaţie” trebue ca acţiunea. noastră să fie cu totul
concentrată întru a adu
.pe'ce
Lordul Pâlmerston la, ideile. Impăratui: .
„«Unirea Principate
e. lor:
neapărat cerută de: interesele. bine: înţe- :
lese ale acestor ţeri. Dacă ele .nu:
vor fi unite, dacă: nu vor constitui o putere tare. și. compactă,
. ele vor rămâne
ca.și în a,
. trecut,
pradă corupțiunii.și desordinei.: Toţi Valahii și Moldovenii, cari: au
venit să mă.vază, reclamă, Unirea, ca cea. mai principală binefacere,
„ce. aşteaptă. dela, Congresul. care se ocupă de organizarea, lor..:Ar.fi
pentru Europa o adevărată rușine să lase: aceste ţeri. pradă. anar- .
hiei și intrigilor. Am studiat în. destul :aceste. cestiuni. și:m'âm con-:
vins că dacă Principatele nu vor fi unite, ele vor.: rămâneă . într'o::
stare mai.rea, decât! în :trecut.: Cestiunea afost amânată :în: Congres, pentrucă, Clarendon nu's'a putut înţelege.
cu:
Walewski asupra:
Unirii. Caută, să convingi .pe Palmerston, .că ar fi o; crimăde «lăse :
civilizațiune»,. dacă, el ar. susţină, statul quo și s'ar.opune.dreptelor..
dorințe ale întregului popor românesc».
pi

„In scrisoarea. din. 7 Martie: Cavour: revine cu :insistență “asupra

necesităţii de a se ajută un popor nenorosit:
ia
a
ae
-«Cestiunea, Principatelor a fost: amânată. pentru:o
: ședință ..ajro„piată; Anglia .și Francia neputându-se pune în, acord; asupra Unirii”:
Moldovei. cu Valahia. Impăratul ţine.la, această idee :foarte mult,fio .
ca un: mijloc de. a face cevă pentru: noi,; fie în; interesul. nenoroci- tului popor, românesc. Rusia este gata
a susțineă,
.
pe Impărat, Lordul
Clarendon.
însă este înfluențat de. Aali-Pașa,. care :combate- foarte;,
tare idea,.Unirii..In adevăr Congresul.va fi acoperit de rușine: dacă,
va mănţineă 'hospodaratulși starea; actuală a Principatelor. Aceasta;
ar fi repetiţia. agravată :a,. celor. ce: s'au; făcut; la. Viena, :violând.:
drepturile -umanităţii.. Am insistat pe lângă - Lordul, Clarendon,.ca,
Moldovenii și Valahii, cari fac; parte: din. Occidentul
. Europei,. să fio:.
cel puţin interpelaţi.. Insistaţi mult asupra acestui punct: în: convor-

birile cu. Lordul: Palmerston. Simţemintele 'sale, liberale. trebue. să-l.
îndemne a fi bine dispus pentru.o populaţiune cre:jtină de, 4.500.000...

suflete, expusă astăzi a.:nui:fi. nici: măcar. consultată,. jignindu:i-se.;
credințe
:și: neţinându
le
-se nici. o seamă ;de interesele ci. | ..
Ira
„«Impăratul ţine, o repet, foarte mult la Unire. Dacă „Anglia, în. loc,
de a o apără, o va zădărnici în Congres, Impăratul va aveă situațiunea cea mai frumoasă, căci se. va zice că singur el a susținut
Analele 4.-2.— Tom. XXX
— Memoriile
.
Seoţ. Istorice.

3
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principiul de rassă și de naţionalitate, singura dată când ar
să fie aplicat.

fi posibil

A

RE

„«Ar fi foarte trist ca Lordul Palmerston să devie neeredincios principiilor liberale, pentru cari s'a luptat toată vieaţa sa în Parlament,
.
tocmai când i s'a prezentat ocaziunea
de a le da-o aplicare practică,
„„.«Insist, o-repet, asupra interesului de a fi consultaţi Moldo-Valahii»
.
In scrisoarea, din: 72: Martie Cavour insistă din nou:
«Opoziția Porții la Unirea Principatelor și la numirea unui Principe străin se accentuează din zi în zi mai mult. Dacă noi nu
vom
aveă un mijloc de acţiune la Constantinopol, vom pierde cauza.
Totuș
nu trebue să renunțăm la proiectele noastre, căci aceasta ar
pute,
jigni pe Impărat, Să mergem tot înainte, poale vom întâlni, un
ajutor ”
ncașteptat și bun»,
a
|
-

In scrisoarea, din 18

Martie Cavou» . zice:

«Îţi trimet o lucrare

asupra Unirii Principatelor, care-mi pare foarte romarcabilă,
Fă ca,
Palmerston s'o înghită. Lucrarea mi se pare că, răspunde
la toate
argumentele ce: sar puteă spune, chiar. din punctul de
vedere al.
Turciei»,

In “scrisoarea din 20 Martie,

Cavour .leagă Unirea Principatelor

de cestiunea, Italiei.
|
|
|
«Crezi că, ar fi necesar, ca, înainte de a mă întoarce
la 'Tuvin, să viu la Londra,: pentru a vorbi cu Palmorston
de marea
cestiune a Principatelor? Aș dori foarte mult a-i cunoaşt
e ideile.
asupra cestiunii Siciliei. Dacă nu poate face nimic “pentru
Pimeont
prin Congres, de ce nu i-ar procură Sicilia? In caz de revoluți
e legiunea Anglo-italiană ar. ocupă Palermo și ar proclamă
independenţa

mai întâiu

îndrăzneață,

și în

urmă

anexarea

dar nu .e absurdă,

Siciliei

cu

Piemontul.

Meditează asupra

Idea esto

ci și dacă nu

o:
socoți imprudentă, vorbește câtevă, cuvinte lui Palmerston»,
|
In 27 Octomwrie Cavour sfârșește astfel scrisoarea sa,
trimisă, -

dela 'Turin la Londra, Marchizului Emanuel d'Azeglio:

«Sunt foarte. mâhnit că nu mă pot înțelege
cu guvernul

asupra cestiunii

Principatelor,

și că nu pot să

Angliei.

împărtășesc

sentimentele lui; dar nu 'cred că-l pot urmă pe o cale
caree contrară
principi

ilor politice, cari- au condus totdeauna, purtare
a noastră. Nu .
putem fi liberali în Occident și absolutiști în
Orient. Poţi însă să
asiguri pe Ministrul „Angliei, că acțiunea
noastră va, fi rezervată»,
.
„E
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E clar şi evident, că Unirea Principatelor Moldova, și Valahia sub
un Principe Ereditar, luat din familiile domnitoare din liuropa, a fost

una din cestiunile politice celo mari, caii agitau lumea, în anul 1856.

Ea nu eră importantă numai pentru Principate, ci și pentru Europa,
fiindcă dimpreună cu dânsa se puneau în mișcaro și alto mari cestiuni, cari au schimbat fața politică a Europei, Regatul Italiei mai
întâiu, și în urmă Imperiul German. De aceea, mersul inainte al Unirii
Principatelor nu puteă fi oprit de intrigi și interese personale, mai
ales când eră, susținut în Principate de poporul român condus de
bărbaţi energiei, bine pregătiţi și buni patrioți.
|

IN SEMNĂTATEA

“DIVANURILOR AD:B0C DIN IAȘI ȘI BUCUREȘTI
"IN ISTORIA RENAȘTERII ROMÂNIEI
|

DE

.

DIMITRIE A. STURDZA
Secretar general al Academiei Române.

/

Pa

|

.

LL
Anul

1856.

Şedinţa dela 11 Martie 1911.

Au

trecut peste optsprezece luni din ziua de 30 Martie
1856,

în
care Puterile cele mari ale Europei au semnat la
Paris Tratatul de
Pace, până ce poporul român „din Principate a
văzut Divanurile
ad-hoc întrunite la, lași și la București, și lucrând astfel
cum hotărise
Areopagul European, .
|
Ia
e
„Acest timp sar puteă numi zilele de ispită, prin
cari trebuiă să
treacă poporul român, până va ajunge â rosti cu
stăruință liniștită,
și cu cumpăneală, clară dorinţele ţerii.
a
Voiu: expune în memoriile următoare, prin acte
și documente,
munca, neobosită, răbdarea, cea mare, voința cea
taro și curăţenia
simțe
mintelor, do cari au fost însuflețiți bărbații conducător
i. ai na-

țiunii în această mare și grea, lucrare. Ei
o puteă, desăvârși, 'nu numai încrederea
român, dar li s'a dat incă ajutor puternic
afară. Astiel sau înlăturat piedecile, cari se
și cari aveau de scop să înnădușe -fără milă
care voiă să iasă la, vieaţă.

au avut însă, pentru a,
nețărmurită a poporului
şi sfat “prietenesc din
ridicau în drumul nostru
și fără cruţare un popor,
e

Mare.și anevoioasă a, fost munca, aceasta, căci în contr
a noastră,

Sau

sculat, “mulți vrăjmași

domină,

interni: și: extebni, cari: se 'obicinuise a,

a apăsă -și.a profită.

Dar iam

dus această

îndrăzneață
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întreprindere la bun sfârșit și până în capăt, așezând noi înșine bazele
organizării noastre politice, ale cărei rezultate vor rămâneă pentru
poporul român un Monumentum aere perennius.
Domnul 'Thouvenel ziceă despre Principate în 1839: — «Nu știu ce
hotărire fatală a soartei pare a. [i condemnat una din cele mai frumoase țeri din lume, să fie un câmp necontenit deschis tuturor pasiunilor rele ale oamenilor.»
ta
Astăzi Regatul. Român stă în faţa, Europei ca un punct constant şi
sigur al păcii. Puterile cele mari cari ne-au dat ajutorul lor în criza
cea mare şi furtunoasă, prin care am, trecut în a doua jumătate a,

secolului

trecut, ne-au rămas

amice; iai pe acele

câri nu

aveau

incredere în noi şi ne dușmăniau, le-am convins prin fapte că nu
aveau dreptate, și se bucură și.elo de prietenia noastră. Românii au

o mare virtu
— recunoștința
te — pentru acei cari le-au deschis calea

în timpuri grele, ca și pentru acei ce altădată ne combăteau, dar
în urmă au recunoscut greșita lor apreciare, că suntem un popor
neliniștit și sumeţ.
Da
Sunţ

dator

să zic aceasta,

pentrucă

actele

și

documentele,

prin

cari se deslășură acţiunea tuturor amicilor şi inimicilor noștri,
aparțin trecutului și nu puteam cere atunci, ca Principatele Moldova
și Valahia să insufle incredere tuturora. Românii ziceau pe acele
timpuri: —«Voim a rădică la gurile Dunărei un edificiu politic și național, destul de puternic, ca să asigure liniștea completă a Orien-

tului Europea
n».
— Principatele
erau prea decăzute pentru ca, toate
popoarele europeane să aibă, ac6caș încredere, că poporul, român vă
fi în stare a fundă un Stat. independent și a intră cu encrgie în
civilizațiunea lumii: Românii însă au, dovedit
că știu a se ţinea de
cuvântul

dat.

-

|

|

o

a

a

„„ Intâia “jumătate

a anului

a rezistă, furtunii,

care se simțiă că înaintează pe fiecare zi mai mult.

1856 so prezintă -ca o pregătire pentru

„Vasile Boerescu a publicat atunci la Paris un studiu- de cea mai
mare, valoare: — România
după Tratatul de, Paris din
30 Martie 1856, cu: o introducere. de Royer:-Colla
rd,
Profesor .de.dreptul "ginţilor la Facultatea. de drept
din
Paris.

e:

-

ta

i

Ma

;„.. Chiar o scurtă enumărare a cuprinsului aceștui: sțudiu
dovedește
importanţa, sa: — Dreptul public și politic al :Moldo-Valahie
i,. Modi-

ficarea, „acestui, drept. prin 'Traţatul de -, Paris, :Cestiunea,. Suverani-
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tății și a Vasalităţii,a Dreptului do

iatato,: de
— Dreptul
armată, în
Gestiunea
„A doua,
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a, face răsboiu, de a negociă

a aveă reprezentanţi în străinătate și de a bate monedă;
intern al Principatelor: Reformele absoluţ. necesare,
în
finanţe, în țărănime şi în comune, Dreptul de intervenţiune,
Unirei Principatelor sub Domnia unui Principe Stvăin.
seriere esto publicată în Iaşi de un membrual Clerului

Inalt și Profesor la Seminarul dela. Socola:— Arhimandiitul
Neofit

Scriban:—Unireași Nounirea Principatelor Româ
ne.
A treia scriere istorică și politică, este a unui ami al Români
lor;:
Paul Bataillard a publicat la Paris:
— Prim ul Punct al Cestiunii Orientale. Principatele Moldaviei şi al Valah
iei
dinaintea Congresului.
“Nu rămâne îndoeală, că, Moldovenii tobuiau să se pună
în capul
mișcărei naţionale, căci ei aveau să hotărască mersul şi
reușita, ei.
- Intâia manifestare oficială a Moldovenilor pentru
Unire a. fost
alresată Domnitorului Grigorie Alexandru Ghila în ajunul
întrunirvei

Congresului de Paris—în 28 Povruario 1856:

e

“«Inaltele Puteri, cari în marea -lor lucrare. a împăciuirei Europe
i, cate în

punctul întâiu al Preliminărilor Păcii au avut în vedere
viitorul Principatelor Române, au pus drept principiu:— Respectarea, vechilo
r privilegii și
imunităţi ale Principatelor. Aceste imunităţi sunt întemei
ate pe Capitulațiile
încheiate de strămoșii noștri cu Inalta Poartă în al 15-lea
și al 16-lea secol,
Capitulaţii ale cărora cele întâi condiţii sunt: — Autono
mia ţerii, Domn ales
de ţară și din sânul ei, şi Adunarea generală ca reprezentant
ă a naţiei. 'Tot
în simţul acesta s'a exprimat și Ii. Sa Derviş Pașa, Comisa
r Plenipotent al.

Augustului nostru

Suzeran

în

1854,

declarând

că onoarea și gloria M.S.

Sultanului sunt interesate la păstrarea vechilor noastre

claraţii, făcute

drituri. Aceste de-

întrun chip atât:de solenel în faţa universului, au fost pentru:

Români piătra credinţei în mijlocul viforilor şi al nenor
ocirilor
de po urmă,
și temelia speranţelor celor mai scumpe, că, la viitoarea
pace, iubita noastră
patrie -nu' numai va păstră, ceeace a avut, dar încă va,
dobândi tot ce-i mai -

trebue pentru ca să poată împlini misia'ce de către Providenţă
şi: interesul:

Europei sa pus la gurile Duniărei, adecă Unirea Principatelor.

„ «Cu cât încrederea Românilor în: niște fâgăduinţe atât
de solenele eră mare
şi desăvârșită, cu atâta am fost: surprinși şi profund. întrista
ţi;: aflând că la.
Conferinţele din Constantinopole Ambasadorii Marilor Puteri
s'ar fi și concertat
despre organizarea Principatelor, fâră a consultă și princip
iile noastre, con=
+
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form cu condiţiile de pace făcute de M. S. Imperatorul Austriei și că prin rezultatul acestor conferințe s'ar fi atacat înseși vechile noastre. drituri, păstrate
şi respectate până și în timpii cei mai nenorociţi. După ştirile de curând
sosite și pre cari, în încrederea ce avem în dreptatea Luropei şi în gene-:
roasele ei sentimente pentru Principate, noi nu le putem încă privi ca
temeinice, noua legislaţie, de care țara în cale de progres are neapărată nevoie,
nu are a'se face în ţară și prin ţară. Viitoarea Constituţie ar avea a'se
elaboră

afară din

Principate, în Constantinopole, și sub privegherea, Înaltei Porți.

Adunarea generală, aceea care
prezentat ţara și a fost; singura
ca să reprezinte toate elementele
industria—se desfiinţează— și în

cu legile, cu deprinderile,

în toţi secolii mai mult sau mai puţin a reputere legislativă, în loc de a se îmbunătăți
vii ale nației— proprietatea, meritul, comerţul,
locul ei se instituează un Senat, necompatibil

cu caracterul naţiei

noastre.

Domnul n'ar avea,

mai mult de a se alege de către țarăca șeful ei, ci ca simplu funcţionar
al 'Turcici,se va şi orândui de către Inalta Poartă dintr'un număr
de can-

didaţi pământeni.

a

«Mai multe reforme din liuntru, cari oricât de bune ar fi, trebue
să fie re-

zultatul desbaterilor reprezentanţilor nației, ca unele ce se ating
de cestii
cu totul din lăuntru, se decretează prin însăş conferinţa
și apoi cu o singură trăsătură de pană se desființează cu desăvârşire independen
ţa guvernului: național, rostindu-se că toate legiuirile privitoare la
utilitatea, publică,
ia comerţ, la industrie,ce s'ar adoptă în 'Turcia, vor aveă
a se pune în lu-

crare, fără osebire, și în Principate, ca unele ce fac parte integrantă
imperiului otoman. In alte cuvinte acea independență a guvernului
naţional, fă-

găduită prin un articol al lucrării conferințelor și
prin alt articol, se desfi-,
ințează cu desăvârșire și aşă făgăduinţa, de a ni
se garantă, de către Europa
întreagă, vechile noastre imunităţi, rămân desființate
și țerile noastre:se
prefac în Provincii Otomane, atârnate deadreptul
de guvernul. central din
Constantinopol. Conștiinţa noastră este că Principatele
noastre n'au făcut
nimic, care ar merită osânda, ca ele în această epocă de
drept şi civilizaţie
să-și piardă, drepturi sfinte şi scumpe, pe cari strămoșii
noștri au putut a

le păstră în timpuri de silă și de barbarie.
«In această, tristă. împrejurare, în care ne vedem puse în
pericol toate
bazele autonomitci și ale naţionalităţii, datoria noastră către
părinţii noștri,
cari ni le-au păstrat cu preţul de şiroaie de sânge, datoria
noastră către

urmașii noştri, cărora trebue săi le lisăm aceea, ce
am moștenit, datoria,
noastră către însăș Inalta Poartă și către generoasa
Europă, cere ca să

nu lăsăm
vechile

a ni se impune o asemenca „stare

de lucruri

necompatibilă cu

noastre capitulaţii, recunoscute prin atâtea străluciteHatişerife, fără
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“4i

măcar a rădică glasul și a, protestă în faţa lumii,
că driturile

pot fi călcate, dar că ele niciodată nu pot fi desființate,
:
“In lipsa unui organ legal al ţerii, care este
Adunarea

Principatelor

.

aaa

Obştească, noi dar

subscrişii — cler, boierime şi corporaţii— împlinim
o sfântă și neapărată daadres

torie,

ându-ne

prin acest act către 'Inălţimea

Voastră, rugându-vă

ca
Domn,ca Creştin, ca Român: să nu lăsaţi a se sfâșiă,
drepturile ţerii, fără a,
„ întrebuință toate măsurile cerute
de . împrejurări, de Inalta, Voastră, poziţie,
de datoria Voastră, către ţară, în al căreia cap Vă
aflaţi, și să împărtășiți
aceasta a noastră protestaţie la Congresul

Inaltelor, Puteri din Paris, la caro

Acest act prescris prin o 'mare necesitate

nu

apelăm în contra încheierii luate în sânul conferinţelor
are

din Constantinopol.

nimic. opus cu

adâncul

şi neviolabilul respect ce păstrăm pentru gloriosul nostru Suzera
n, cu adânca
încredere ce avem în area dreptate a - Puterilor, cari au
luat: sub. puternicul lor scut soartea patriei noastre. „EL ne este dictat de către
sentimentele

datorici noastre către patrie

Și istorie, el este așă,a precum fiecare popor pus

în poziţia noastră l-ar fi făcut negreșit.
RE
3
«Ţara noastră va fi liniştită, ea va merită, printr'o atitudine demn
ăși potrivită cu gingășimea

împrejurărilor critice în cari ne aflăm, stima Europei,

În a căreia, dreptate punem temeiu. Iar „dacă, va fi, ca după şase secole
de

existenţă naţională şi politică deosebită, acum, Principatele în mijlocu
l unui
răsboiu, întreprins pentru eliberarea, popoarelor Orientului, să-și
vadă drep-

turile compromise și sfâşiate, este de datoria noastră, în numele lui
Dumnezeu și în faţa lumii să protestim în contra siluirii făcute unci nații
creștine

şi aşă, de vom. și cădeă, vom păstră, cel puţin lauda,
posterităţii, stima
chiar a celora ce ne-ar fi strâmbătăţit
- şi sentimentul că am împlinit o

sfântă şi neapărată datorie,
i
De
cAi înălțimii Voastre prea supuși şi prea plecaţi servitori:

a

Logofeţii: George Sturdza și Ion' Cantacuzino,
_Vornicii: Nicolae Millo, George Razo, Grigore Cuza, Dimitrie
Mavrocordat, Dimitrie

Ch, Miclescu,

Dimitrie

Miclescu,

Ioan N, Cantacuzino,

Catargiu, N. Docan, Alexandru Doniei,

|

-

C. holla,

”

loan

Prăjescu,

Si

Lascar

a

'“Hatmanii: Alexandru Aslan, Nicolae
Mavrocordat,
,
Postelnicii: Vasile Alecsandri, Dimitrie
Corne, Ioan Sturdza, Nicolae Istraţi,

Colonelii:

M.

Kogălniceanu, C, Vârnav, N. Iamandi, A, C. Mavroco
rdat.

: . :

Agalele: Ștefan Silion, N. Pisotzki, D. Ştefano,
N, Miclescu, N. Burchi, D, Grigoriu,
Ioan Donici, Bucșănescu.
A
a
A
|
|

Spătarii: Mihail Cantacuzino, Q. Sion, D. Meleghi, A.
Vuluţi, C. 'Tulbure,
Banul, A. Cerne,
Ai
a

„Comisul N. Proca.

Paharnicul C. Sion.
o
,
Domnii: A, Russo, (% Silion, A. Millo, 1, Georgescu,
ete,
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A doua manifestare pentru Unire a fost a (toneralului Nicolae
Golescu, Membru al Guvernului provizoriu și al Locotenenţei Iom-

nești din 1848:—Memoriul

vatului

adresat

în Martie

1856

Impă-

III.

Napoleon

“«Inaltele funcțiuni ce am avut onoarea a ocupă ani îndelungaţi,

înainte de

1848, în guvernul şi armata Valahiei, fericirea de a fi fost în 1848 membrii

al Guvernului provizor al Valahiei și apoi membru al'Locotenenţei Domnești, .
recunoscută de Inalta Poartă şi de marile Puteri, poziţiunea mea actuală
mai cu seamă ca exilat din țara mea, Principatele Dunărene, la: cererea iniperioasă a Rusiei, și stima cu care mă onorează compatrioții mei, de sigur
nu pentru serviciile aduse patriei, ci pentru lealitatea, stăruinţelor mele constante, mi-ar permite poate să mă cred dator și să am dreptul a vorbi în
numele țerii mele. Dar este oare nevoie să-și prezinte cinovă titlurile, când
vine să ceară dreptate pentru ţara sa, aceluia care ţine astăzi în mână destinele Europei?
«Da, în numele ţerii mele îndrăznesc să ieau pana pentru.a supune prea
plecat Maiestăţii Voastre Imperiale o scurtă expunere a dorințelor noastre

ale tuturor Românilor și pericolele de cari suntem amenințați.

«La inceputul răsboiului prezent, compatrioții mei şi cu mine, credeam că
Provedința anume l-a provocat, pentru a face să obțină dreptate, pentru a
face să ocupe locul la care aspiră printre. naţiunile civilizate ale Europei,

acest popor românesc din Principatele Dunărene, care aproape uitat de fraţii

săi din Apus, singur în mijlocul atâtor popoare dușmane, a ştiut să păstreze
poziţiunea periculoasă ce i s'a încredințat, timp de aproape două mii de ani;
care a avut forța și înţelepciunea de a trată, cu armele în mâni, cu Baiazid | și Mahomed II, și de a le inspiră respectarea independinţei şi a suveranităţii sale, într'o epocă când dela Constantinopole până la Viena, popoure și principii își plecau cu toţii capul sub iataganul otoman. Poporul

român a putut rezistă la toate năvălirile barbarilor asiatici din :evul mediu

și intreprinderilor nenumărate ale acestor barbari moderni ai imperiului “Țarilor, a căror îndrăzneală și viclenie a alarmat întreagă Europa. Dacă n'a avut

putinţa de a învinge totdeauna barbarii și de a le opri înaintarea, spre Apus,
le-a dat în schimb tuturor primul. botez al civilizaţiunii; și cei ce vizitează
Orientul

pot recunoaşte

cu

ușurin ă, că

în domeniul

moral

şi intelectual

el

este şi astăzi magistrul acestei lumi. Imaginea, României se reflectează în
tot ceeace strălucește în mijlocul acestei societăți somibarbare,. după cum

în Apus marea și frumoasa imagine a Franciei Voastre se reflectează în toate
minunile civilizaţiunii moderne.
«hepet

că am sperat mult dela prezentul .răsboiu şi, cu toate decepțiunile

ce am îndurat până astăzi, sporăm încă că nu va îi fâră roade
3

pentru ţara
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noastră; căci el a fost declarat Rusiei cu ocazia năvălirii în Principate, fiindcă
dintre toate țerile Europei, ele au suferit iai mult din cauza triplei ocupațiuni ruseşti, turcești şi austriacești, și fiindcă, mulţumită lui Dumnezeu,
ultimul cuvânt al acestei mari crize n'a fost rostit încă, și că Românii nu
pot desperă de un răsboiu condus de Francia.
“
«Da, până acum decepţiunile noastre au fost mari. Nu numai ni s'a refuzat
onoarea de a luă parte și noi, după dreptul și datoria noastră, la acest
răsboiu sfânt, caro ar fi trebuit să fie prin excelenţă al nostru, după cum am

cerut cu stăruință și la care am. fi putut și am putea încă luă parte într'un
mod foarte eficace; căci independent de sinţimintele de cari suntem. însufleţiţi, mi-ar fi uşor să demonstrez cu cifre, că Principatele pot strânge în

câtevă săptămâni o sută de mii de luptători exercitaţi la mănuirea armelor
şi că au destule resurse pentru a face faţă la toate cheltuelile întreţinerii
lor. Nu numai nu s'a permis Românilor să se înarmeze și să lupte alăturea

cu 'Turcii și cu puternicele armate ale M. V., dar le-a fost chiar oprit de a-și
manifestă în mod liber dorinţele, voința lor, așă că Europa începe să se în-

docască de simţimintele lor şi de forța lor, şi acest răsboiu, care păreă a puteă fi o pagină de glorie, amenință să devină o pată pentru istoria, noastră.
„ elnacțiunea și mutismul la care am fost condamnaţi sunt poate un rău
ireparabil şi cu toată acestea nu ne putem. împiedică. de a recunoaște că
„irebuiă să fie; căci astfel au fost lucrurile așezate, afară . de Românii . cari
naveau libertatea de.a vedeă şi afară poate de Turcia, care nu. știă, sau
mai bine zis nu puteă să vadă. Anglia și Francia, singurele cari puteau
să ne înțeleagă și puteau voi ceeace voiam noi, din nenorocire erau de-

parte de noi. Retragerea Rușilor din Principate a transferat

teatrul

răsbo-

iului în altă parte, și a fost purtat cu îndârjire în Crimea, unde Anglia şi
Francia erau absorbite, concentrate departe de noi. Pentru un moment, aproape
ne pierduse din vedere, și ne-au lăsat cu totul la. discreția Austriei, care a
ocupat Principatele. Pentru a reveni la ocuparea Principatelor de Austriaci,
voiu observă că de când trupele austriace au ocupat Principatele, Turcii,

cum am spus, se simţiră mai puţin capabili decât ori când de a întreprinde

sau de a toleră, cevă ce putei să nu placă acestei puteri. Un singur exemplu

va dovedi această, afirmare: Manifestul 'Tursilor la intrarea

proclamă o uitare completă a trecutului și prin

urmare

lor

în Valahia,

o amnistie

genc-

rală pentru toți cei compromiși politicește; cu toate acestea patrioților români, pe cari Rusia a forțat Turcia să-i depărteze din Valahia pentru puternica, lor protestare în 1848 în contra protectoratului rusesc, nu le-a fost |
permis să se reîntoarcă în patria lor; iar agenţii devotați Rusiei, cari înrolau
în publie voluntari pe scama ci şi cari au fugi! din țară la sosirea 'Turcilor, au putut să se întoarcă, să-și reocupe chiar posturile ce le ocupaseîn
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“timpul Rușilor şi să continue
trocul,

propaganda,

-.

lor în: favoarea

Rusioi, ca și în

,

«Aşă a voit Austria, şi oa are motivele sale de a voi în toate
afacerile din
Principate statul quo ante bellum : ea ține sau cel puţin
speră să, înlocucască
aci pe Ruși și să le formeze încetul cu încetul după placul
ei. Tot ca a îm=-

piedicat ca influința anglo-franceză, st ajungă, la
noi. E cert că dacă sar
fi îngăduit simţimântului public să se manifestoze
liber în Moldo- Valahia,
ar fi fost de ajuns o singură zi pentru ca, această influi
nţă, de care cu drept
cuvânt Austria se: teme, si so arate pretutindeni și
să compromită pentru

totdeauna proiecte atât de mult desmierdate.

|

«Cei câţivă boieri bătrâni, cei mai mulţi de origine fanariotă,
cari continuă
a administră, sau mai bine zis a oxploată Valahi
a și Moldo
irdească din sudoarea

dependinței

va,

obicinuiţi să

țăranilor şi a se îmbogăţi cu preţul onoarei şi a in-

ţerii, se tem nu mai puţin decât Austria de amest
ecul

Angliei
și al Frazciei în' afacerile Principatelor,
Ie
«Făcând deci urări 'pentru succesul armatelor ruseș
ti,ci sunt cu totul de=
votaţi guvernului “austriac, care le dă ajutorși protec
ţie şi. le promite să-i

întrebuinţoze,

ca şi guvernul

rusesc, la, robirea țerii. Cu toate aceste

a temându-se ca Francia și Anglia să n'aibă și ele part
ela ceeace se va face pentru
reorganizare
a, Moldo-Valahiei,

ei trimit la Londra, la Paris şi la Consta

ntinopole agenţi învestiţi cu scrisori de recomandare
şi. cu sume mari de bani, .
cu misiunea de a convinge fiscare guvern în particular;
că boierii sunt excluziv devotați politicei lui și că au fost calomniaţi
de către cei ce au zis
că sunt partizani ai Rusiei sau ai Austriei, Fi speră
în acest chip, că orice
se va întâmplă,

ci vor perpetuă

în mâna, lor administraţia Principatelo

r şi
vor izbuti a se numi Domni candidaţii lor, E de
crezut că manoperele lor
nu vor izbuti şi că nu se vor alege decât cu cheltu
elile lor; dar nu esie
mai puţin regretabil, că oameni cari în țară și ca,
reprezentanți ai dorințelor şi

intereselor Românilor,

pentru a nu zice mai mult, se bucură de
o considerațiune foarte mică, că aceşti comi-vojajori ai boieri
lor să fie primiţi de ambasadorii

și miniștrii Turciei, Angliei și Franciei.

|
«Pentru a-și asigură mai bine atotputernicia lor în
viitor, ei s'au unit, și-au
pus la olaltă pungil

e și stăruințele lor, pentru a face să fie numit
Domn al
Valahiei sau al celor două Principate, în caz
când aceste vor fi unite, unul

s

din membrii familiei

Ghica, pe

care l-au ales în vederea

marilor şanse de
reuşită ce le prezintă candidatura sa, căci
cl este de asemenea foarte mult
sprijinit de reprezentantul Marei Britanii
la Constantinopole. Trebue să mărturiso

sc, că speranțele lor par destul de întemeiate,
căci

candidatul lor se
află în special favorizat în acest moment:
el dispune de sume! considerabile
și de toate mijloacele de acțiune ce partiz
anii săi i-au pus la dispoziţie.
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Austria văzând că este susținut de boieri,
un alt candidat; dimpotrivă sprijinindu-l,
instrument ascultător pentru planurile ei.
motive analoage celor ale Austriei, pentru
în “Principate și în speranța de a creă aci
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n'are nici un interes
de a-i opune
ea crede că va găsi într'însul un
Ambasadorul britanie sau pentru
a, contrabalansă influința francoză
un partid englezesc în guvern și '

pzintre boieri, sau pentru consideraţiuni cu totul meschine,

cu totul perso-

nale — căci se cunoaşșt> pretenţia Lordului Redelifte de a face să triumfeze în
toate lucrurile voința sa la Constantinopole —, a luat în mod fățiș partea
candidatului Ghiculeştilor, şi e de temut că alianţa ce leagă pe Exconsulul
Franciei în Principate de familia Ghica, să nu fi slăbit cu această, ocazie per-

spicacitatea, obicinuită a guvernelor. Căci Domnii actuali, pe cari se încearcă
atât de mult să-i răstoarne, nu pot aveă alti vină în ochii lor, decât accea
de a nu voi să se .retragă şi să-și cedeze locurile altora. Şi pentru astfel de
motive, pentru a aveă mai multe şanse de reuşită candidaţii lor, ei nu vossc
Unirea celor două Principate.
Ma

«Poate că Românii fac rău, de se preocupă atât de mult de cestiuni așă
numite de persoane; cu toate acestea dacă guvernul M. V. nu va, acordă de
pe acum un sprijin eficace dorințelor lor drepte, mai târziu s'ar puteă găsi
o candidatură 'vrișmaşă intereselor lor, atât de bine stabilită la Constantinopole, încât: însăș Franciei i-ar fi greu să o înlăture, chiar do ar voi. Şi va-

loarea personală,

simţimântul și caracterul şefului unui stat sunt totdeauna

garanţia, cea mai sigură pentru fericirea popoarelor, mai ales într'o țară ca
Moldo- Valahia, unde totul este de creat şi unde Domnul trebue să fie în adevăr mare, pentru a puteă rezistă vicleniilor și intimidărilor puterilor vecine.

«La, începutul acestei scrisori am rugat pe M. V. să-mi acorde permisiunea
de a-i supune o expunere repede a dorințelor Românilor. Ceeace dorose cu
toţii, ceeace îndrăznesc a, vă cere, este Unirea color două Principate şi înstituțiuni potrivite pentru a înlesni libera desvoltare a tuturor forțelor morale și materiale ale ţerii lor, Dar ceeace ar covârşi dorinţele lor ar fi crearea
unui stat cu totul independent și suveran, restituindu-li-se, dacă mersul răsboiului va permite, Basarabia, ecare este încă cu totul românească si care
n'a fost deslipită de Moldova în 1812 decât prin surprindere și trădare. Ro-

mânia, udată de marele fluviu al Dunărei, și răzimată pe Carpaţi, cu teritorul
ci întins şi bogat, cu cele șase milioane de locuitori toţi omogeni, va formă
în Europa unul dintre primele

state de a doua, mână, în stare a aveă în orice

timp sub arme o sută de mii de oameni şi a face să i se respecte prin urmare teritoriul. Această ţară ar încetă atunci de â mai fi un obiect de poftă,
pentru Rusia, Austria și Turcia, o arenă care le invită; fără încetare la, luptă,

şi ar deveni, dacă mă pot'exprimă astfel, un fel de tampon, care ar face
pe viitor imposibile ciocnirile violente între cele: trei împărăţii. Noul stat
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n'ar fi atât de formidabil ca să turbure
întrun chip oarecare liniştea marilor Puteri, vecinele sale, de vreme
ce locuitorii, cu admirabilele facultăţi
cu cari sunt înzestrați şi încunjuraţi
cum sunt de vreo 1—8 milioane de

Români

din Austria, Rusia, Turcia și Serbia, ar
putea să-și

împlinească cu
multă eficacitate misiunea lor civilizăto
are în Orient, inițiind popoarele
-ce-i încunjoară în toate minunile socie
mai

pildă binefacerile civilizațiunii. -

tăţii

occidentale

şi dându-le

drept

cAtunci unul dintre membrii augus
tei şi eroicei funilii a AM. V. poate
nu
va dispreţui să se pună în fruntea
Românilor. Un prinţ francez va fi
considerat de noi ca un prinţ din propr
ia noastră naţiune, iar prestigiul
şi numele de Napoleon va face din suver
anul nostru un adevărat obiectde
adorațiune pentru toți supușii săi. Româ
nia va fi pentru Francia o forță
şi o
glorie. Veţi aveă acolo mai mult decât
o colonic, decât o cetate întărită,
Francia își va găsi acolo sufletul
său. Ia nare nevoie să ne cucerească
; noi
0 invităm, noi ne deschidem braţele
înaintea ci; să vină să se recunoas
că
în noi.
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«Sângele ce curge în vinele fiilor
Franciei curge și în vinele fiilor
României, căci originile romane și celti
ce ale Francezilor şi Românilor
fac din ei
«unul și acelaș popor. Francia în
mărirea sa ne-a uitat multă vrem
e, dar
noi n'am pierdut-o

niciodată din vedere, noi am iubit-o
totdeauna,

dorit-o totdeauna, noi ne-am

noi am

simţit totdeauna: trăind într'însa;
necazurile şi
bucuriile ei au fost totdeauna şi ale
noastre. Totdeauna

când

puternica

sa
fi. auzit răsunând propria noastră voce, Da, vocea
noastrnu
ă răsună în afară, ea nu avea
un ecou; dar în fundul inimilor
noastre avea totdeauna acelaș accen
t, acecaș
forță.

„voce

umplea

lumea,

noi

ne

simțiam

mândri,

ca şi cum

am

«Chiar dacă, Francia nu ne-ar
întrebă, nu ne-ar ascultă, și ne-ar
părăsi cu
totul în această criză mare,
din care ea are putinţa să facă
să iasă purpura,
sau giulgiul pentru România,
noi nu o vom iubi mai puţin,
noi nu ne vom
sili mai puţin să mergem pe urme
le ci. Dar vai, câţ timp încă,
speranţele
noastre vor fi deşcarte şi sforț
ările noastre sterile?
«De sigur că starea anormală și
violentă în care se găsesc astăzi
Principatele
nu poate dăinui. Care va fi
însă noua situaţie ce li se pregă
tește ?
«Printre proiectele prezintate
în timpul acestui răsboiu pentru
reconstituirea
Valahiei și Moldovei este unul,
se pare, care face din cele
două
Principate
un vice-regat ture, ca cel al
Egipetului, adică un mare pașal
âc.
Fărăa vorbi
de drepturile lor, lucrul pare
foarte exorbitant; căci superiorit
atea stării sociale a Principatelor asupra
celei din Turcia este atât
de mare, că ar fi să
se insulte oricare diplomaţie,
dacă sar bănui că unul singu
r dintre membrii
ci Sa putut gândi scrios
să le subordoneze mai
mult 'Turcici, să facă din
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ele un

fel de paşalâc. Sa mai

zis, în vederea unei schimbări: a hărţii Eu-

„ropei, că Principatele vor fi date Austriei, pentru a o despăgubi
de anumite
ținuturi ce sar desface din imperiul ei. Mai întâiu aceasta,
ar fi o mare nenorocire pentru Români și un foarte rău serviciu făcut
Austriei, atât de mult
este urgisită în Principate, Pe urmă, sar putei, oare
repară o nedreptate

printr'o alta şi mai mare? Căci dacă, robirea Poloniei făcută
în secolul tre=

cut de Curțile din Nord este un lucru oribil; cu cât mai
mare ar fi oroarea
dacă o astfel de crimă ar putea fi comisă în zilele
noastre, și aceasta de
Anglia unită cu Francia? Cestiunea Principatelor,
chiar dacă n'are renumele

altor cestiuni europeane, are folosul de a nu fi complicată
cu alte dificullăţi. Ea e foarte simplă și momentul este prea potrivit,
pentru a nu o rezolvi imediat şi fără întârziere: căci Principatele își
aparţin lor înșile. Nu

trebue decât să li se recunoască deplina suveranitate și
aceasta
face fără a se vătămă interesele nici unei puteri, Moldo-Valahia. se poate
fiind cu
totul dispusă a despăgubi Poarta de tributul anual ce-i
plăteşte, deși suzeranitatea lor nominală

costă pe Sultan, în realitate, mult mai mult decât
îi

aduce acest tribut și dreptul lor.
«Cu

-

toate svonurile acestea, mai mult sau mai

Da
puţin

alarmante,

asupra

destinelor lor viitoare, Românii au încredere și așteaptă
zile mai bune; căci

o legendă veche

le spune, că atunci când oamenii cu pantaloni roși,
Francezii, vor apărcă pe malurile Dunărei, oara libertăţii
lor va sună; şi ei au
văzut pe acești oameni.....

.

|

«Oare legenda va minți? Salvatorii au apărut pe malurile
Dunărei'şi vor

fi neputincioși?...

Nu, noi ştim că M. V. puteţi totul şi că ceeace

trebue

să voiţi—veţi voi, căci națiunea al cărui şef sunteţi se chiamă
Francia şi nu-

mele Vostru este Napoleon»..

3E

Moldovenii au luat însă iniţiativa, de.a, strânge înt”un mănun
chiu
puternic pe toți bărbaţii meniţi a fi conducătorii națiuni
i prin poziţiunea, cultura, cunoștințele și. patriotism- ul
lor. Astfel s'a orga-

nizat

în Iaşi

întreprinde

la începutul lunii Iunie

o acţiune

Deciziunea, pentu
(6 Iunie):

energică

înființarea

Comitetul Unirei

în toate judeţele

Comitetului

pentru

a

ţerii.

Unirei, din

25

Maiu

«Anul 1856, Maiu 25. In apropierea sosirii Comisarilor
pentru a se informă de dorințele şi nevoile țerii, după rostirea
'Tratatului. de Paris din

|

30 Martie, jos. iscăliţii pătrunşi de necesitatea ca Moldovenii
să: se înțeleagă
în acest moment despre adevăratele lor dorinţe și novoi,
s'au. întrunit astăzi

"=
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lor și ca mijloc de a le realiză,

şi au adoptat, ca expresie a aspiraţiunilor
deodată următoarele:
„0

«Punctul

L

«Art. 1. Unirea Principatelor sub un Prinţ străin, dintr'o familie domnitoare în Europa, afară de dinastiile staturilor megieșite,
«Art. JI. Statornicirea unei Capitale nouă în mijlocul âmbelor eri.
« Punct

1.

«Spre răspândirea principiilor adoptate, în punetul |, se hotărăște a s6
sluji: — 1 de presă, atât prin foile periodice cât și prin broșuri sau foi
izolate ; — 20 de delegaţi trimiși în districte; — 30 de adunări convocate

în Capitală de către această societate a Unirei și în districte de către dele-

gaţii săi.

N

«Societatea în Capitală .şi delegaţii în districte vor adună cât mai multe
iscălituri în favoarea principiilor cuprinse în punctul I.
«Punctul

II].

«In privirea viitorului guvern provizoriu, societatea doreşte ca acesta să
lie în conformitate cu glăsuirea Reglementului Organic; oricare altă com-

binaţie fiind în contra, acostei legi și a vechilor drituri ale ţerii.
«Punctul IV.
«In cât privește Divanurile cari urmează a fi convocate pentru a rosti do-.
rinţele şi nevoile ţerii în cestia reorganizării sale, societatea, propune urmă-

toarele:
— 19. Compunerea acestor Divanuri să se întemeieze pe alegere ; —
20 Cestia, alegerii fiind de o mare însemnătate și dela aceasta atârnând tot
viitorul ţerii, societatea găsește de cuviință a se înţelege asupra. modului
electoral celui mai priincios, ca în caz când membrii
acest obiect,

să se poată

ei ar fi consultați îîn

rosti în conglăsuire.

«Spre acest sfârşit, societatea a numit din sânul ei o coimisiune alcătuită
din cinci membri, cari vor elaboră un proiect asupra: modului celui mai
nemerit de alegere, în conforinitate atât cu vechile datini ale ţerii cât şi cu
duhul articloul
24 din "Tratatul de Paris. Comisia se va compune de d-nii Vornicul Constantin” Hurmuzachi, Colonelul Mihail Kogălniceanu, Vornicul Di-

mitrie Rallet, -Vornicul Constantin Rolla şi Beizade Niculae Suţu și va înfă" țişă acest proiect

la întrunirea viitoare a societăţii.
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« Punctul Y.
«Interesul întrunirii cerând neapărat a întră în relaţie cu
e Rorhânii din Valahia, societatea a hotărit ca în acest scop să trimeată din sânul ei Deputaţi, și pentru acum deodată ea înăreincază pe d. Postelnicu Y, Alecsandri,
carele a şi primit această misie.

«Mădulările de faţă ale societăţiigăsese de cuviință ca în scanţă viitoare
să so aleagă un Comitet diriguitor precum și Secretarii societăţii. Iar întru-

nirea viitoare va fi în 30 a curentei la Logolătul

Ștefan

Catargiu»,

(Subseriși:) St. Catargiu; P. Mavrogheni; Const. Ghilta; Iancu Ghika; Alex. Ghika; C.
Ilurmuzali; AM. Kogălniceanu; D. Rallet; C, Negro; A, Panu; V. Alecsandri; N, Șulu;
G. Rolla; Lăţoscu; Leon Ghika; Al. Catargiu; Pisosli.
!

Actul înființării Societăţii «Unirea» din 25 Maiu (6 Iunic), Socola

lângă Iaşi:

«Anul 1856, luna Maiu 25 zile. In apropierea sosirii Comisărilor pentru a
se informă do dorinţele și nevoile ţerii după rostirea "Tratatului de. Paris
din 30 Martie, iscăliţii pătrunşi de necesitatea ca Moldovenii să se înţeleagă
în acest moment despre adevăratele lor dorinţe şi nevoi, sau întrunit azi

şi au adoptat, ca expresia aspirațiilor lor și ca mijloc de a le realiză, deodată
următoarele:
„«Puntul I. Art. 10. Unirea Principatelor sub un Prinţ străin, dintro fa-

milie domnitoare în Europa, afară de dinastiile Staturilor megieșite. Art, 20,
Statornicirea unei Capitale nouă în mijlocul ţerii.

«Puntul Il. Spre răspândirea principiilor adoptate în punctul I, se hotăreşte a se sluji:—10. De presă, atât prin foile periodice, cât și prin broşuri,
sau foi izolate; 2%, De delegaţi trimiși prin districte;—80, De adunări con-

vocate, în Capitală, de Societatea aceasta.a Unirei, și în districte, de către
delegaţii săi. Societatea, in Capitală, şi delegaţii, în districte, se vor sili a
adună cât mai multe iscălituri în favoarea. principiilor cuprinse în puntul 1.
«Puntul III. In privirea viitorului guvern provizoriu, Societatea, doreşte
ca acesta să fie în conformitate cu glăsuirea Regulamentului Organic; oricare.

altă combinaţie fiind în contra acestei legi și a vechilor drituri ale ţerii.
«Puntul IV. In cât privește Divanurile cari urmează a fi convocate pentru

a 'rosti dorințele şi nevoile țerii în cestia reorganizării sale, Societatea;
propune următoarele:
—1) Compunerea, acestor Divanuri să se întemeieze pe
alegere ; — 2) Cestia alegerii fiind de o mare însemnătate, dela aceasta

atârnând tot viitorul țerii, Societatea găsește de cuviinţă a se înțelege asupra
modului electoral celui mai priincios Și, în caz când membrii ar fi consultaţi în acest obiect, si se poată rosti în conglăsuire,
|
Analele A. R.—Tom. XXXUIL—

Memoriile Secţ. Istorice.
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«Spre acest sfârşit, Societatea numeşte din sânul ci o comisie, alcătuită de
cinci membri, cari vor elaboră un proiect asupra modului celui mai nimerit
de alegere, în conformitate cu vechile datine ale ţerii, cât şi cu art. 24 din

Tratatul de Paris.

Comisiase va compune din

d-nii:

Vornicul Costantin

Hurmuzache, Colonelul M. Kogălniceanu, Varnicul Costantin Rolla, Vornicul D.

Rallet și Beizadea N. Şuţu și va, înfăţișă acest proiect la întrunirea viitoare
a Socictăţii.

_<Puntul

|

|

V. Interesul întrunirii cerând neapărat a întră în relaţie cu Ro-

mânii din Valahia, Societatea a hotărit ca, în acest scop, să trimeată din
sânul ei delegaţi și, pentru acum deodată, ea însărcinează pe d-lui Postelnicul Vasile Alecsandri, care a și primit această misie. Mădulările de faţă
ale Societăţii găsesc de cuviinţă ca, în seanţa viitoare, care trebue a fi mai
numeroasă, să se aleagă un Comitet diriguitor, precum și secretarii Sociv-

tăţii. lar întrunirea
tarului Mihalache

viitoare va fi la 30 ale curentei,

în casele d-sale Spă-

Cantacuzin Pășcanu».

(Subscrişi:) Ştefan Catargiu, N. Suţu, C. Negri, D. Ralet, Alceu Cantacuzin, P. Mavrogheni, A. Panu, C. Ilurmuzaki, IL. A. Cantacuzin,.V. Alecsandri, N. Catargiu, A. Catargiu, M. Chrissoverghi,

N. Docan,

Steege, N. Pisoschi.

“Cu

I: N. Cantacuzin,

A. C. Mavrocordat,

o

|

L.. Ghica,

|

Dr.

|

ocazia înființării Societăţii «Unirea» în vica- dela Socola a Dom-

nului Petru Mavrogheni, -Vasilo
provizaţic :

Alecsandri

a scris următoarea
i

im-

25 Maiu 1856.
Sub acest măreț castan
Noi jurăm toţi în frăţie,
Ca de azi să nu mai fie
Nici Valah, nici Moldovan;
Ca să fim numai Români,
Intr'un gând, într'o Unire,
Să ne dăm mână cu mâni

Pentru-a ţerii fericire.
Actul

Organizării

definitive a Comitetului

Unirei

din Iaşi

data de 11 Iunie 1856:.

poartă

.
«Jurnal,

«Anul

1856, Maiu

30 zile. In apropierea sosirii Comisarilor pentru a se în-

formă de dorinţele şi nevoile ţerii, după rostirea
30 Martie, jos

iscăliţii, pătrunși

de

necesitatea

Tratatului
ca

Moldovenii

de

Paris din
să se înţe-
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leagă în acest moment despre adevăratele lor dorinţe și nevoi, sau întrunit
astăzi și au adoplat, ca expresiile aspirațiilor lor şşi ca mijloc de a le realiză
deodată următoarele:
-« Punctul

JI.

cârt, 1. Unirea Principatelor sub un Prinţ străin, mai ales do o rassă latină,
dintre familiile domnitoare. în Europa, afară de dinastiile staturilor megieşițe.-,
..
.
,
4
..
A
i
ud
cârt. 2. Statornicirea
unei Capitale nouă în mijlocul âmbelor ţeri. pr
* «Punctul 1,

«Spre răspândirea principiilor adoptate în punctul întăiu, se hotii aște aa
se sluji:
"i cârt, 1. De presă, atât prin foile periodice cât şi prin broşuri sau foi izolate,
cârt. 2. De delegaţi trimişi în districte,
a
cârt. 3. De adunări convocate în Capitală de către. sociotatea aceasta.a
Unirei și în districte de către delegaţii săi.
ă
”
«Pet

II]. -

„«Mădularele de faţă ale societăţii ggăsesc de cuviinţă, ca lucrările ei să se
încredinţeze unui Comitet: diriguitor, precum şi secretarilor societăţii, cari
vor lueră întru îndeplinirea principiilor expuse mai sus.»
NE
,
Acţiunea, Guvernului francez.a, fost îndreptată, la Constantinopole
mai ales pentru a, siătui și a convinge guvernul Turciei, că Unirea
Principatelor

nu

numai

nu poate

constitui un

pericol

pentru

Impe-

riul Otoman, dar din contră va aduce foloase Turciei: și Europei.
Trei comunicări confidenţiale ale d-lui 'Thouvenel, ambasadorul
Franciei la Constantinopole, dovedesc aceasta în mod necontestabil.

In li Martie 1856, d-l Thouvenel a dat lui Faud Pașa următorul
Memoriu asupra vederilor
a Moldovei și a Valahiei:

Franciei: în cestiunea, viitoarei

Memoriul dat de d- ] Thouvenel
în: 1l Martie 1856:
«ln momentul

lui Fuad basa

mai

la Constantinopole

când e vorba să se consfi inţească, printr'un

rezultatele răsboiului, Guvernul Imperial ține
cea

deplină sinceritate, părerea

să

organizări

"Tratat de

facă cunoscut , Porții,

pace

cu

sa bine cugetată și socotită asupra unuia
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„din punctele - supuse actualmente desbaterilor Congresului, și care priveşte
viitoarea organizare a Moldovei și Valahiei.
«Dacă se aruncă o privire asupra istoriei relaţiunilor dintre Rusia şi Turcia,

este uşor de stabilit că Principatele, din cauza separaţiunii lor și a regimului ce a rezultat, n'au încetat a servi, întrun anumit chip, ca trecătoare. pentru atacurile îndreptate de. Rusia iin contra 'Turciei. Valahia și Mol-

dova, așă cum sunt constituite, nu numai că n'au format o barieră teritorială,
dar dorințele și simpatiile ţerilor alăturându-se într'o perioadă îndelungată
de timp, la trădarea, Hospodarilor, au înlesnit în răsboaiele anterioare înain-

tarea dușmanului până la Dunăre. Cu ocazia ultimei invaziuni este drept
că aceste sentimente nu sau manifestat; regimul protectoratului deschisese
ochii Valahilor și Moldovenilor; dar în schimb acest regim i-a enervat întru
atâta, încât au suferit, fâră nici o rezistenţă, invaziunea unei armate străine
în ţara, lor. Acest şir de evenimente dezastroase, care e de ajuns să le amintim, atrag după sine învățături, cari ar fi regretabil să fie pierdute. pentru
Inalta Poartă, de vreme ce dacă ea ar ţineă seamă de ele, ar trage un profit
învederat pentru viitor, '

«În rezumat ce a câștigat Turcia din vechea stare de lucruri ? Foarte. puțini bani şi multe încurcături. Nu ar însemnă deci a i se da un sfat bun,
întorcându-i privirile dela orice proiect, care ar produce în curând roade tot

atât de sterile şi de amare? Convingerea Guvernului Imperial este în această,
privință stabilită și e de nevoie

ca motivele

cari

au format-o

să pătrundă

și în spiritul Inaltei -Porţi, aliata sa.
«Nu este cestiunea de a se atinge întru nimic drepturile M. S. Sultanului.
Acest drept constă într'o Suzeranitate pe care nimeni nu o contestă; el este
consfințit printr'un tribut care nu e vorba să [ie desființat. Dar în afară de
cestiunea de drept există o cestiune de fapt, adică organizarea interioară, a

Principatelor, care conform privilegiilor lor trebue să fie

complet indepen-

dentă și scutită de orice ingerință. Din acest punct de vedere, care poate
fi unicul interes al Porții, dacă nu acela, ca organizarea Moldovei şi Valahiei să fie combinată în așă fel, încât Principatele vasale și Puterea suze-

rană. să găsească în această organizare

cel mai

mare

folos

posibil?

Orice

altă bază de apreciare ar fi falsă, Dacă cugetăm mai departe în această ordine de idei, soluțiunea devine ușoară și cu atât mai simplă, cu cât Inalta

Poartă,. pentru a, se arătă, dibace, n'are decât. să fie generoasă.
«Să examinăm în: câtevă cuvinte interesele cari sunt în „cauză în această
discuţie, și se va vedea că ele se confundă,
|
«Din momentul în care Inalta Poartă nu se va mai gândi să administreze
ea însăș Principatele și să le micşoreze privilegiile de . cari s'au bucurat, sar suprimă în Principate influința Rusiei. Atunci privirile
'Turciei
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«

vor fi îndreptate, ca să se formeze dincolo de Dunăre un stat cu legături
strânse cu Turcia şi trebuincioase ci, care să-i servească ca barieră morală
şi materială și care să fie destul de puternic pentru a face. să i se respecte

teritorul său, 'destul de mulțumit de condiţiunile existenţei .sale pentru â
respinge influințele străine. Dar două provincii separate, supuse fiecare unei
autorităţi deosebite, oferă ele materialicește un dig capabil de a rezistă primei lovituri? Experienţe repeţite și dureroase au dovedit : contrarul, şi cu

toate acestea nu se poate tăgădui, că. dacă slăbiciunea "puterilor existente
din laşi şi Bucureşti a favorizat invaziunile, aceste invaziuni s'au făcut mai

uşor și din cauza descurajării unei naţiuni despărțite în două, deşi” obiceiurile, originea, limba, și religiunea, ci poartă pecetea unităţii. Care națiune
a așteptat totdeauna

dela evenimente

satisfacţie pentru speranţele ei?

un remediu

pentru

suferințele

a

ci, o

Da

«Ar fi logic, ar fi cuminte a se lăsă să dăinucască acecaş slăbiciune și
acecaș situaţie interioară grea și prin urmare și aceleași pericole externe?
«Oare lecţiunile trecutului nu indică dimpotrivă, că Turcia, pentru a se

întări ea însăş la Nord și pentru a stabili un fel de soluţiune de continui-

tate între ca și Puterea

a cărei

vecinătate

imediată a amenințat-o așă, de

des, trebue să întărească existența politică a Principatelor, să creeze Valahiei și Moldovei interese proprii pentru a le creă în acelaș timp şi datorii,
dintre cari cea dintâi va fi apărarea, energică a acestui teritoriu, unde

duş-

manul până acum. n'a avut decât să se arate pentru a deveni imediat stăpân,
și care va acoperi de acum înainte, sub garanţia Europei întregi, provinciile

cele mai 'expuse ale Imperiului
cipatele nu vor mai fi grânarul

Otoman? In acest caz, cu un cuvânt, Prinde aprovizionare totdeauna deschis pentru

o armată care năvăleşie, ci vor formă un bulevard în contra străinului.
„«Ce obiecţiuni ar putea face Inalta Poartă pentru a nu susțineă în Confe-.
rințe combinaţiunea recomandată de Guvernul Imperial ?
«Suzeranitatea, este salvată, tributul mănţinut, ba chiar poate fi mărit; deci

bazele raporturilor Valahiei şi Moldovei cu 'Turcia, vor există, în deplinătatea lor; să așează numai pe aceste baze o clădire mai solidă, mai potrivită cu destinaţiunea ei. Se va pretinde că Principatele odată unite, vor

aveă mai târziu, ca regatul

Greciei, aspiraţiuni

contrarii

păcii imperiului?

Aceasta, ar însemnă. să se compare situaţii cari n'au. nici o analogie.. Rassa
moldo-valahă nu se întinde dincolo de: Dunăre. Acest fluviu mare este linia:
ei de fruntarie. Acest popor îşi are locuința sa întrun spațiu cercumscris,
şi se mai deosebeşte. de celelalte populaţiuni 'supuse
. Porții prin limba, şi

originea sa. Mai mult, Românii sunt un popor izolat în mijlocul Slavilor şi
legătura ce ar uni-o cu 'Tureia, va fi, pentru a zice așă, cea mai bună ga-

ranţie a naţionalităţi sale.

o

Se

5
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.
„«âlte Puteri

Principate

își închipuesc poate, la prima

întrun

singur stat vasal

atinge interesele. Avem

vedere, că Unirea celor două.

M. S$. Sultanului, ar fi de natură a-i

din contră temeiuri să credem, că o examinare de-

plină a cestiunii va modifică această

părere. Opera

care e vorba să se în-:

deplinească este pentru toată lumea o operă serioasă și de bună credință:
Este interesul tuturor ca Valahia şi Moldova să primească în sfârșit o organizare, care să.nu permită a se mai pune în discuţiune soartea acestor Principate, atât de importante din trei puncte de vedere: gcogralic, politic și
comercial; ca să existe la nordul Imperiului Otoman o ţară unită în mod
indisolubil cu destinele lui și favorizându-le, la adăpostul oricăror pofte și
sustrasă combinațiilor de-a-și face un viitor, cărora! le-ar putea da naștere
situațiunea ci, dacă ar rămâneă, precară. . .
,
,
«Guvernul Imperial este decis, din partea sa, să desvolte aceste conside-

rațiuni în Congresul deschis la Paris și i-ar păreă rău să constate că Inalta
Poartă ezită a investi plenipotenţiarii ei cu instrucțiuni, cari să le per-.
mită a pune în evidenţă, cu toată autoritatea cuvântului lor,: meritele soluţiunii dela punctul întâiu, după principiile ce le-am expus 'și de a com-:
bate, împreună cu plenipotenţiarii Franciei, părerile contrarii: Simţimintele
M. S. Impăratului
faţă de Turcia sunt de ajuns cunoscute, dovezile “pe cari

le-a dat destul de evidente, pentru a nu fi nici o îndoeală, că sfatul ce-l dă.

este inspirat de o convingere sinceră, precum și de înțelegerea marilor, în-.
terese, pentru apărarea cărora, Francia şi-a vărsat sângele. Impăratul: în ca=

litate de amic și aliat,

cere

Inaltei. Porţi: și M. S; Sultanului

însuş, a..se

alătură, părerilor sale și a susțineă un sistem, care asigurând pentru tot-.
deauna siguranța Imperiului Otoman la graniţa lui principală, va da și Fu-.
ropei Occidentale garanţiile la cari are dreptul, în contra reîntoarcerii complicațiunilor cari.au turburat pacea.»
BE
n

In 15 Martie, 'Thouvenel trimite Comitelui Walowski raportul următor asupra dificultăţilor ce a; presimţit că cestiunea Unirei va întâmpină la Poartăși la Ambasadorul Angliei Lordul Stratford:
«Diferitele depeși telegrafice ce am trânsmis zilele acestea E. V. ca răspuns
la cele ce mia-ţi făcut onoarea a-mi adresă, vau făcut să presimţiţi toate:
dificultăţile ce le întâmpină cestiunea Unirii celor două Principate Dunărone. Îmi rămâne să vă expun demersurile mele în total.
„_
«Aceste demersuri.au început, natural, prin vizita ce am făcut Lordului.
Stratford. Am adus la, cunoștința d-lui ambasador.al Angliei natura: instruc-

țiunilor mele și l-am :întrebat dacă e în măsură să-mi sprijincască, sforțările.
Colegul meu mi-a răspuns, că în adevăr a primit în ajun o'depeșă tele-

grafică a Lordului

Clarendon,

dar că nu-și

amintește

cuprinsul”
ei.

Găsind:
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repede. și-.am -remareat că. cuvântul. «Unirii»

nu eră pronunţat, 'dar rezultă oarecum din înțelesul .frazelor,. De altfel! depeşa..

nu fâceă decâta învită Poarta, să dea lui Ali „Pașa deplinele „puteri necesare.
ca.să discute, toate propunerile. Nu se. specifică, că Anglia preferă o solu-.
ţiuno. alteia. Am declarat Lordului Stratford. ca ordinele E. V. erau prea,limurite Şi: prea precise, pantru a-mi „lăsă vreo îndoeală despre datoriile mele.

şi că.voiu lueră în..consecinţă.. D-1 Ambasador al Angliei. mi-a răspuns că

va trimite în cursul zilei pe întâiul său, dragoman la Poartă, -pentru -ca să.
vorbească . cu. Fuad Pașa atât despre afacerile Principatelor, cât. și despre
menționarea Hatihumaiumului din Tratatul final. Intrând pe urmă în cestiune.
mi-a mărturisit - foarte sincer, că nu consideră cestiunea în acelaș: fel ca noi;

că unirea Valahiei cu Moldova nu-i pare:o combinaţiune fericită, decât dacă,.

graniţa. noului -stat'ar merge .îndărăt până la Nistru; că ar fi oxtrem. de.
periculos săă aibă Turcia la: Nord, cum este la, Sud,.o. “tară. configurată rău,
şi care ar voi să se întindă pe contul oi; că Austria n'ar fi. ușor de atras,
în partea. noastră-<şi în scurt», -a adăugat, «eu. doresc să nu mi sc ceară sfatul ;

aş spune, ceeace

„gândesc. oricărui. bărbat. ar face apel la

.lcalitatea.. mea, cu.

atât.mai mult aș trebui.„Să
s spun adevărul. Sultanului»,
„«Eră, evident că :nu aveam să sper: nimic . dela, o convorbire mai lungă :

M am. întors : acasă și vam. trimis - întâiul. meu. mesagiu telegrafic dela,
10 Martie, dând. ordin. d-lui Schefer. să se ducă. la, Poartă ca să înceapă.
discuția și să anunţe, că voiu merge să o; continuu. O depeşă a lui Aali Paşa
pusese deji în mișcare spiritele și comunicarea primului meu. dragomanii-o,
turburat de „tot, „După trei. conşilii, consecutive, Fuad Pașa luptând cu: im-

putările, foarte energice. ce-i. fâceau mai mulţi membri ai Divanului, a reușit.
totuș să câstige.. majoritatea pentru. idea. : menţionării Hatihumaiumului în

Tratat. Abia. terminată „această luptă, a: trebuit să înceapă alta cu mult mai
serioasă şi: Fuad. îşi, mărturisiă neputinţa. de .a o duce bine la. capăt. Reșid
Paşa cu ajutorul altora ajunsese “la palat; noi-i-am deschis porţile.. D-l Schefer
încercă în zadar să înalțe , curajul. Ministrului de externe, El. întâlni ieșind.
"dela -Poartă pe a-l Pişani, care-i spuse că. veniă să. ceară. în urma. instrucţiunilor,- Lordului _Stratford, ca Marele Vizir să fie autorizat „să discuteî în,

Conferinţă pe. baza Unirei. Principatelor. Aceasta, eră mai mult decât, îmi.
“permiteă să sper conversaţia: mea de dimineaţă. „In timpul zilei am primit,
„mai multe persoane, cari mă anunțară că intrigile auzite în contra cabinetului deveniau. tot mai xiolente,, că, opinia. publică. mișcată. din, cauza Hatihumaiumului, Şi. agitată din. cauza .svonurilor răspândite privitoare „la pre-

tenţiunile ce şe, fac plenipotenţiarilor Turci, la, Paris,-se apropiă în mod vădit,
de. Reșid, Pașa, şi de. partizanii săi...
, «Oyieare

avea, să. fie

rezultatul

..-,

Pt

ee

demorsurilor rele, am.
ai
crezut că nu trebue.
*
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să neglijez nimic pentru a le asigură succesul, pentru a da miniştrilor. turci

argumentele pe cari ei nu vor îndrăzni să nu le prezinte în consiliu ; și cu
un cuvânt, pentru a stabili că dacă Franţa emitea o părera, făcea aceasta
din considerațiuni serioase, inspirate de o înţelegere - superioară a, înseș
cestiunii și de interesele Imperiului Otoman. M'am decis atunci să aştern .

pe hârtie ideile ce-mi propusesem a desvoltă Caimacamului. Marelui Vizir
și Ministrului de externe. Am onoare a transmite alăturat E. V. o copie a

acestei lucrări. :
|
.
|
<A doua zi, 11 Martie, m'am dus la Poartă. Prima vizită am făcut-o lui

Mehmet-Kibrisli Paşa, care-mi mărturisi, că oarecari vorbe pronunțate de
Fuad Pașa ieriîn Consiliu, cu privire la cestiuneade care i-am vorbit, au'

provocat o furtună violentă, și că i se "părea, absolut imposibil a împăcă
spiritele, Aceasta cred că nu însemnează că Caimacamul ar fi în sufletul său
cu totul

opus

Uhnirei Principatelor, dar

curentul

“pentru a încercă să-l întoarcă înapoi.
«Când

am

i se pare

prea .puternic

intrat la Fuad Pașa, d-l Baron de Prokesch îl. părăsită. Inter-

nunciul s'a explicat cu el.pe un ton

supărat și hotărît,

bazându-se

pe in-

teresul identic al Turciei şi al Austriei. «Noi cunoaștem», mi-a zis Ministrul
de externe, «toate serviciile pe cari Cabinetul din Viena le-a adus alianței ;:
cu toate acestea nu punem

aceste

servicii în cumpănă

cu acelea ce le-am.

primit dela Impăratul Napoleon şi vă rog să credeți, că este “foarte dureros pentru noi a nu puteă dovedi M. Sale recunoştinţa noastră, - făcând
5

A

ceeace-dorește»..

«M'am silit să demonstrez, că uncori se prezinti împrejurări solemne,
în

cari cea dintâi datorie a unui prieten sincer nu este de a măguli prejudiciile şi slăbiciunile unui aliat, ci dimpotrivă de a-i da sfaturi bune, chiar

cu rizicul de a jigni păreri nechibzuite, deși ele sunt predomnitoare. :

.

«Am zis lui Fuad Pașa:—cSunt lucruri pe cari poate nu Var plăceă să le

repetaţi înşivă și am scris mai dinainte ceeace voiam

prin urmare această
notă, nu-i nici

un mijloc pentru

hârtie,

pe care am însemnat

măcar un memoriu,

ca E. V.

Miniştrilor, nu numai

modul

să puteţi

să Vă spun.

ideile mele.

Nu

Vă dau

este o,

cu un cuvânt nu e nimic oficial. Este

aduce

la cunoştinţa ' Sultanului și a

de a vedeă al guvernului meu,

unui om, care este măgulit a fi reușit
«Atunci i-am cetit memoriul meu.

să

ci şi acela al

vă inspire oarecare
a.

încredere».
|

«Fuad Paşa mi-a mulțumit pentru cele comunicate și a adăugat că-i vor
servi cel puţin pentru a dovedi, că noi punându-ne
pe un punct
de vedere

care nu eră acel al Porţii, am raţionat inspirându-ne numai de ceeace credem că este în interesul ei. «Voiu supune, mi-a zis Fuad; părereaE. V. colegilor mei și Sultanului;. hotărîrea noastră încă nu-i luată ; dar relaţiunile

|
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noastre de prietenie au fost până acum prea sincere, pentru: a -vă face promisiuni zadarnice. Noi :ne cunoaștem situaţia; vom cedă unei constrângeri
generale;
nu :vom -puteă îi însă convinşi prin raționamente. Se poate felicită
oare Europa Occidentală -că ne-a forțat mâna în privința Greciei ? Pericolul
ce există la Sud, ni-l:va creă Ia Nord. Unirea Principatelor însemnează -urcarea pe trona unui Prinţ: străin, însemnează Ereditatea; ca ultim: termen
însemnează Independenţa după un an, dacăi-nu imediat. Cceace se -va face
în Bucureşti,se va îndeplini și în Belgrad; noi vom fi amenințați în însăș
inima Imperiului și desmembrarea Turciei -va încep
“a doua
e zi după ce aţi
conjurat-o și v'aţi câştigat recunoştinţa noastră! : Rusia,

prin

datine

și prin

religiune va stăpâni toate aceste state mici. Centrul vostru de influenţă este

Constantinopole. Nu-l schimbaţi; este în interesul: vostru:-ca. şi în al nostru»,
«Afară de argumentul privitor la Serbiaşi care are tărie; cred că am

com-

bătut pe toate: celelalte cari mi s'au opus. Amstabilit că între Regatul Grecieiy a cărei înființare a tăiat în două rassa elenică, şi care este vecin “cu

provinciile turceşti: cele mai accesibile influenţei' sale, și: Moldo- Valahia, care
cuprinde pe toți Românii supuși Porții şi se află despărțită prin Dunăre de
Bulgaria
unde 'trăeşte
,
o altă -rassă şi se vorbeşte o altă limbă, O: compara-

țiune: nu'est
aciecu putinţă. Am amintit că atunci când Rusia sub Lcate-

tina ÎL ga: gânditla Uni
Principate
rea
lor, eră, vorba de un apanagiu “pentru
un favorit al Ţarinei, pentru prinţul Potemlin, iar când s'a urmărit, în- 1829,
aceeaș idee, eră vorba să se: realizeze Unirea în folosul unui Mare Duce, -nu

pentru-a stabili o barieră, ci pentru -a se desăvârși O încorporare deghizată,
«La, dreptul: vorbind, am adăugat,

toate marile combinaţii

politice ce s'au

agitat de-o jumătate de 'secol, s'au învârîntit
jurul deposedării “voastre de
Provinciile Dunărene; depinde acum de voi să împiedecaţi pentru totdeauna
reîntoarcerea acestor ipoteze: şi să: creaţi în această parte: sub influința voa=stră un dig solid şi respectat. :Nu cred să 'existe în-Europa un bărbat de
stat, care să nu vă ţină do rău, că scăpaţi ocazia aceasta:de a termină ala-

cerea în condițiuni bune pentru voi.: Imi vorbiţi de consimţimântul Rusiei
și vedeţi” în acesta: un argument în contra proiectului nostru,Şi aci nu aveţi
dreptate și faceţi un 'calcul

greșit. Eu cred-ca și voi, că Rusia are partizani

Ja Iașiși' la Bucureşti: şi voi le măriţi numărul! Căci-se
va şti că în. Conferinţele 'din “Paris, 4-1 'de Brumow şi Comitele Orloff ai votat pentru Unirea
Principatelor.

Nu

discut

sinceritatea,

plenipotențiarilor "ruși. și: dacă

ţineţi,

Chiaro contest; dar atunci au fost îridemânatici şi în zece ani, dacă nu mai

curând,în locul unui: stat format cu - învoirea. voastră şi sub inspiraţiunea!

Occidentului, veţi aveă a face cu o ţară tiirburată de pasiuni naţionale, cari
se „va şti că sunt susținute de Rusia şi contra cărora veţi fi neputincioşi,
Cecace
,

zic de Rusia se potrivește şi pentru Austria».
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„«Fuad Paşa este prea inteligent pentru a nu
acestui raționament;

rupe pe, faţă, cu
signează cincvă
cu siguranță un
riale; se supun

dar n'am .câștigat nimic

înţelege în fond dreptatea

în contra împotrivirii sale.de a.

prejudiţiilo: naţiunii sale. și. ale suveranului său, Nu se. reîn Orient ca să piardă un lucru inutil pentru a câștigă mai,
lucru necesar. Aci oamenii se închină în faţa forţei. matedestinului; primesc faptele îndeplinite; niciodată nu înţeleg

a-şi sacrifică amorul

propriu; nu ascultă de bunul

simț

și

consideraţiunile

curat morale au puţină valoare. ...
o
„Plecând dela. Puad Pașa, l-am lăsat sub impresia neplăcerii ce o.va cauză
Impăratului rezistenţa. nedibace, opusă unei combinaţiuni propuse de M. Sa
prin prevederi, a cărora înţelepciune viitorul o va dovedi;și m'am .dus:să
văd pe Ahmet-Fethi Paşa, a cărui încredere și prietenie mi-a
fost adeseori
u

foarte utile. După limbagiulce mi-a ținut A. $., am înţeles numai decât, că
un demers direct la Sultan n'ar aveă alt rezultat decât să ne sdruncine creditul, fără nici un folos pentru cestiunea specială încredințată grijilor mele.
„„«Voiu .așteptă deci, înainte de a merge la Palat, răspunsul E. V, la depeșile mele telegrafice.
.
-.
|
Da
«Primul dragoman al ambasadei s'a reîntors ieri la Poartă. Consiliul . eră

întrunitși deși hotărîrea lui nu eră încă oficială, nu prezintă nici o îndoială

că Aali Paşa va fi invitat să se prezinte Impăratului şi să ceară M.S. Imperiale, în numele Sultanului, ca un serviciu personal şi ca:0o dovadă de
prietenie, să renunțe la cestiunea Unirei Principatelor.
Este de datoria. mea

să declar E. V. că dacă această cestiune

nu va fi susținută de Anglia tot

atât de energic
ca și de noi, nu vom reuși să o rezolvim.
mea mă obligă să nu vă ascund, că dacă ambasadorul M, S.
de. ordinele guvernului său, când nu-i sunt plăcute, Lordul
mod de a-și separă personalitatea de caracterul său oficial,

lar răspunderea
Britanice ascultă
Stratford
are un
care face că deși

este cu totul în regulă, nu obţine ceeace inima nu-i cere să obţină. Ceeace

sa, întâmplat odinioară cu nota din Viena este un
mod de a lucră. Am sub ochi un spectacol analog.

exemplu , despre acest
Colegul meu trimiţân=

du-și dragomanul la Fuad Paşa se sustrage dela orice critică pozitivă; dar

el n'a judecat cazul atât de grav, ca să meargă

însuș la ministru, precum

are obiceiul de a nu-și cruță oboseala drumului când este vreun interes.:
La Poartă .s'a înțeles perfect,că dacă nu pune piedici. demersurilor mele,

nu le secondează-și nici nu le aprobă.

e

«De alifel am ţinut ca el să nu ignoreze nimic din cele ce am. făcut, Deci.

i-am trimis ieri pe primul meu secretar, ca, să-l informeze despre
chipul
cum mi-am întrebuințat
ieri ziua şi să-i comunice depeşa E. V..din 11
Martie,»

DIVANURILE

In 23

AD-HOC.
DIN IAŞI ŞI BUCUREŞTI, II,
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Martie: d-l Thouvenel comunică Comitelui Walowsizi o nouă

și lungă convorbire

cu Fuad

Pașa,

«Fuad Paşa a binevoit să-mi comunice confidenţial o “depoşă

telegrafică

încurcată, prin care Aali Pașa face cunoscut Inaltei Porţi rezoluţiunile Congresului cu privire la Principate. E. V. ştie că n'am decât puţină încredere
în valoarea politică a anteproiectului elaborat la Constantinopole. Mai ales

din momentul în care nu am izbutit să ne înţelegem nici asupra modului

de alegere a Domnilor,

nici asupra bazelor. puterii legislative, nu m'am în-

doit deloc de soartea rezervată lucrării noastre,

Sie

«Oricum ar fi, și fără a pune nici un amor propriu de autor, nu mă "pot
opri de a constată, că la București și mai. ales la laşi am fost judecaţi prea
|
aspru. Noi nu aveam nici o calitate de a discută o ordine de idei ce eră

numai de conpetinţa cabinetelor. Astfel cestiunea Independenţei sau a Unirei
Moldovei.cu

Valahia nu ne priviă deloc, precum

nici aceea a numirii unui

Principe străin. Noi nu aveam să ne ocupăm decât de îmbunătățirile de întrodus în regimul statului quo. Considerată în adovăratele ei margini, lucrarea noastră nu ni sa părut de natură a ridică greutăţi, cu atât mai puţin

a merită atâtea imputări. :

«Am sub ochi memoriile prinţului Ştirbei şi al prinţului Ghica și văd că
în cele mai multe puncte de amănunte Domnitorii sunt obligaţi să recu-

noască că am nimerit, Ceeace

critică ei esto protenţiunea ce am

fi avut de.

a face chiar bine Valahiei şi Moldovei fără ajutorul lor. Nu reprob desigur
" acest exces de susceptibilitate națională, dar. mă mărginesc a observă, că
reformele indicate de noi și aprobate

în mod

teoretic de Domnitori, ar fi

putut fi de multă vreme produsul acestei autonomii, care se invoacă cu atâta, +
sgomot, ca unul din privilegiile cele mai preţioase ale Principatelor. Judecând 'viitorul după trecut, ne este îngăduit a ne teme că cele mai frumoase
sentimente nu vor produce .nici un rezultat, dacă atunci când Puterile acordă
garanţia lor pentru

organizarea Valahiei

și Moldovei, nu

mod autoritar anumite principii, cari sunt proclamate

vor introduce în. |

ca excelente și cari

cu toate acestea nu s'au grăbit a le pune în practică, precum sunt egalitatea înaintea legii, libertatea cultelor, distribuirea în mod egal a sarcinilor
publice, desfiinţarea, birului pentru ţărani, impunerea proprietăţilor funciare,
dreptul de proprietate pentru străini și substituirea censului pentru boieri,,
Nu ar fi mai puţin sigur să se încredinţeze legislaturei locale, oricare ar fi

ea în definitiv, grija de a îmbunătăţi soartea massei naţiunii şi eu doresc cu

toată ardoarea ca instrucțiunile
gorice şi bine definite.

comisarilor în: această . privinţă să fie cateap

«Printre acuzările al căror obiect suntem, trebue să citez aceea de a nu
fi ţinut seamă de pretinsa existenţă legală a vechilo: capitulaţiuni ale Mol-
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dovei și Valahici cu' Poarta. Aceste documente, recunosc, au o -valoare istorică reală; dar prea, uită cei din București și din Iași, că dacă Fanarioţii au fost

din nenorocire

stabiliți

acolo,

aceasta

s'a făcut din cauză că domnii

indigeni,

violând:cu armele în mâini jurământul lor de credință către Sultan,
au
adus asupra lor şi a ţerii lor apăsarea armelor otomane. Din acest timp
provinciile dunărene au mai păstrat,' ce e drept, o administrațiune deose-

bită, dar Poarta alegeă pe şeful acestei administrații și îl lăsă să trăească,
numai să impartă venitul jafurilor sale cu persoanele înalte din Constantinopole
și să nu vândă în mod nerușinat interesele 'Tureiei cabinetului din Petersburg.

Astfel s'au ridicat familiile Mavrocordat,

Caragea, Moruzi,

Mavrogheni, Suţu

și Calimachi. Tratatul din Adrianopole a readus în mod nominal în vigoare

dreptul Principatelor de 'a-şi alege ele Domnii

și le-au liberat de ticăloșiile

a căror pradă erau. Altă dată Fanarioţii, Consulii Rusiei au 'făcut averi în
București și Iaşi. In cât priveşte

Domnii,

afară de

Prinţul

Bibescu, fratele

Prințului Știrbei, a cărui alegere a fost urmată de mișcarea din 1848, ceialţi au fost numiţi printro înţelegere simulată a Curţii Suzerane cu Curtea
Protectoare, deşi Regulamentul Organic cuprinde “un capitol consacrat modul desemnării Domnilor prin voturile unei adunări. Au fost tei numiri în

Valahia și două numiri în Moldova, deși Tratatul din Adrianopole
le garantează domnia pe vieaţă. Deci nu e perfect corect,că Prințul Ghica
aduce
în discuţie vechile privilegii pentru a încrimină idea unei liste de trei
can-

didaţi supusă la alegerea Sultanului.: Noi dăm de sigur erii o libertate cu
mult mai mare decât accea pe care o are do un secol. Sistemul electiv este

rău prin sine însuș; dacă în definitiv trebue

păst
înclin
rat,
a crede

mirca a trei candidaţi, slăbind atotputernicia marilor 'capitaluri,

că nu-:

cari au un

rol considerabil întrun mediu atât de corupt, va fi o mai mare
garanţie
pentru cei mulţi, decât o restrângere a drepturilor: lor. Rămân de asemenea:

convins, că în lipsa unui control eficace la centru și în provincii, orice sistem;
legislativ, care va, degeneră: în sistem parlamentar, nu va: produce
' decât;

anarhie înlăuntru.

|

Si

«Cestiunea, în termenii în cari este: pusă de Congres, scapă
cu totul misiu-

nilor acreditate în Constantinopole;
dar E. V. a primit cu bunăvoință și in-

dulgenţă

lucrările ce vam

adresat şi de aceea

m'am

exprimă, încă odată, părerea mea conștiincioasă asupra

cele mai interesanteşi mai delicate ale afacerilor

In 17 Aprilie :Comitele

Walewski

crezut autorizat a vă

unuia din "punctele

orientale.»

o

comunică . d-lui Beclard,

Con-

sulul General al Franciei. la, București, că Guvernul

ține convingerea,
N

sa despre

«Plenipotenţiarii Franciei

necesitatea

Unirei

Imperial

măn-

Principatelor.

nu s'au ferit a exprimă precis,

în

timpul ne-

DIVANURILE
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gocierilor, părerea Guvernului Imperial asupra necesităţii de a organiză în

Principate o administraţie întemeiată pe baze durabile și care să le asigure
propășirea.

«Noi n'am ezitat a „declară, că, în interesul bine înţeles al 'Turcici, n'ar tre-

bui să se neglijeze nimic pentru a formă, din aceste provincii o Stavilă tendinţelor cari au .provocat răsboiul și că în acest scop ar fi esenţial a
constitui puterea guvernului - în toate condiţiunile de tărie și durată şi a
o așeză pe reforme bine concepute şi pe desvoltarea intereselor materiale.
«Ni s'a părut in această privinţă, şi convingerea noastră e profundă, că
pentru. a obținea acest : rezultat, ar trebui în primul rând a uni cele două
provincii într? un singur Principat.
«Discuţia” ce s'a provocat: în Congres și informaţiunile ce ne-au venit, n'au

făcut decât să întirească modul nostru de privire a situaţiunii . de care ne
îngrijim. Va fi de ajuns să vă inspirați de studiul ce l-aţi făcut la faţa locului, pentru a corespunde sentimentelor Guvernului Imperial asupra acestei

cestiuni.»

Comitele Walowski trimite în 26 Aprilio d-lui Thouvenel o nouă
expunere a cestiunii Unirei Principatelor, arătând că Guvernul Imperial nu și-a, schimbat părerea, sa:
«Am recunoscut . dreptatea observaţiunilor ce-mi prezintaţi cu privire la
atitudinea 'ce trebue să păstrăm în cestiunea Unirei celor două provincii
dunărene, într'un. singur principat și sunt ca și D-voastră de părere, că

trebue să intrăm întrînsa cu un plan perfect stabilit dela început. Iată, cum
înțelege Guvernul Imperial rolul nostru în acest incident și în ce chip își

propune a-l'urmă în desvoltarea, 'lui.
|
«Inainte de a procede la reorganizarea Principatelor trebue să se convoace;
după cum știți, Divanurile ad-hoc, chemate a'exprimă, dorințele populaţiunilor.

Congresul a încredințat

Porții

grija de a întruni

aceste

adunări,

hotărind

totodată, că vor fi compuse în aşă mod, încât să constitue 'reprezentaţia
cea mai exactă a intereselor tuturor claselor societății. Recunoaștem că do

„această, măsură pregătitoare vor depinde îîn mare parte combinaţiile ce vor
trebui să se concerteze ulterior, și prin urmare veţi
toată grija pentru: ca Firmanele de convocare să fie
cari să nu poată împiedică îîn nici un fel soluţiunea,
prevaleze, se 'în
înțelege, îîn interesul! tuturor partidelor.
asupra, căruia vă atrag de pe acum întreaga, Voastră
recomand solicitudinii D-voastră celei mai neclintite.

aveă a vă întrobuință
concepute în termeni
ce ni se pare util să
Acesta este un punct
atenţiune şi pe care-l
Nam nevoie să adaug.

și noi, necesitatea Unirei Principatelor, întrebuinţănă

întreaga D-voastre în-

că „veţi trebui în acelaș timp să vă siliți a face să se iea, în considerare, ca
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fluinţă pentru a face săi intre 'cohvingerea noastră în spiritul: consilierilor
Sultanului.: :
a
«Cestiunea, aceasta neputându-se rezolvi

momentul pentru. Puterile

ea a
.
decit mii tirziu şi când va vâni.

semnatare ale Tratatului din Paris de a se în-

țelege asupra bazelor viitoarei administrații a Principatelor ;: D-voast
ră

veţi

urmă până atunci această lucrare în măsura: raporturilor
D-voastre
cu imi-'
niştrii otomani, profitând de toate împrejurările pentru a pune în lumină

foloasele soluţiunii, care aro dela început Întragul nostru consimțimânt.:
Vom
așteptă în această, poziţiune, ca Divanurile să no aducă la cunoştin
ţă” păverile Moldo-Valahilor, Atunci va rezultă din două una: ori Divanur
ile "vor
exprimă asupra acestei costiunio părere “conformă cu aprecie
rea * noastră,
proprie, și atunci, bazaţi pe 'dorinţele liber exprimate de către 'populaţ
iune,

vom

înlocui sfaturile

înţeleagă,

noastre cu reprezentăricari
: să o facă pe Poartă să

fără a ne “preocupă

prea

mult de urmările

locale

și “teniporale

cari ar puteă rezultă de aci chiar în Constantinopole, "ex trebue să se ţină
seamă de angajametele ce și-a luat obligându-se a consultă Divnuri
le
ad-hoc; —ori Adunirile aceste. se vor:oprila o. hotărir2 contrarie, și
noi, în:
aceșt caz, ne vom. mărgini, dacănu putem face alteevă, să ne liberăm
res-

ponsabilitatea

noastră de amăgiri,

cari, după noi,

trebue

să urmeze

'măn-

ținerii stării de lucruri actuale, stabilindu-ne clar părerile și vederile noastre.
«Aceasta este regula de purtare ce. trebue să o urmaţi înainte și:după

întrunirea Divanurilor ad-hoc şi eu sunt sigur, că nu veţi fi izolatpe.
acest:
teren. Lordul Clarendon într'o ultimă convorbire ce am avut cu cl
la Londra,
s'a exprimat în așă, fel, încât m'a lăsat să cred, că în-această cestiune
ca şi:

în toate celelalte, vom fi de perfect acord, afară: poate” de unele. nuanţe
pe

cari nu le pot încă apreciă. Baronul de. Manteuftel s'a
arătat 'din: partea, să.
ferm hotărît să ne urmeze pe calea pe care am pornit.
Am motiv să bănuesc .

că ministrul Prusiei la- Constantinopole nu va întârziă a primi
- înstrucţiuni
în acest sens și D-voastră veţi putcă, din acel. moment,
să. vă combinaţii
„sforțările și. demersurile cu acelea ale colegilor D-voastre,
cari ca şi el 'ror

fi autorizaţi să se înţeleagă cu D-voastră.»

i

Comitele Walewski, Ministrul Afâcerilor Străine al Franciei
şi Președintele Congr

esului din Paris, a trimis, în Iaşi, ca Consul, pe d-l Victor
Place cu instrucţiuni speciale de a-i da informaţiuni
dese și precise
asupra, stării. spiritelor în, privirea Unirei şi a da 'sfatur
i curii să se
organizeze mijloacele de propagandă. e
E
D-l Place arată în trei rapoarte adresate: Comitelui
Walowshki 'si-

tuațiunea Unirei în Moldova.

N

a
„Rapoartele
din 8 și din 13 Iunio arată stârsa' opiniunilor la
laşi
în privirea, Unirei,
e
e

„DIVANURILE AD-I0C DIN IAȘIŞI BUCUREȘTI, 11.

' eIndată după sosirea, mea în “Moldova,
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am fost surprins de. incertitudinea

în care se află. spiritele asupra intențiunitor Puterilor Occidentăle;: privitoare
la reorganizarea acestor ţeri,.. mai „ales în ce priveşte, Unirea; „celor două
Principate. .
Sa

«Conformându-mă instrucţiunilor at: în de. clare și de extegorice „ce am pri-,

mit dela E. V. în momentul

pornirei mele, şi ordinului ce mi-aţi dat de a

nu tăceă asupra conţinutului lor, mam pronunţa mai întâiu în favoarea ideii
Unirei.
a
«Am

putut să constat

efectul

ce a produs

asupra tuturor oamenilor lumi=.

nați ai acestei țeri'0 declarațiune atât de pozitivă,
intențiunea,

Puterilor

este, ca nimic

să nu

şi 'când am adăogat că;

se facă fâră: participarea

popula-

țiunilor, cari vor fi chemate a-și rosti dorinţele: lor în modul 'cel mai liber şi
mai lămurit; acești domni m'au rugat să transmit guvernului Impăratului

expresiunea recunoștinței lor pentru un procedeu, care arătându-le Singura
cale de urmat: pentru salvarea, lor, le lăsă, facultatea do ao urmă cii Însiși șŞi
fără silă.
i

«Cu toate acestea, ci. au manifestat oarecari: îngrijiri asupra duratei ocupațiunii: teritoriului - Principatelor de către trupele austriace și tureâști, dându-mi

ă înțelege că exercițiul libertăţii votului ar puteă fi împiedicat de: prezenţa
baionetelor străine, și au adăugat că nu trebue 'să luăm în rău înţeles un
simţimânt uşor de' explicat, când se gândeşte cinovă- co au : ivut a “suferi

prin invaziunile şi ocupaţiunile atâtor armate,

:

e

"«Mam silit să-i liniștesc asupra acestui punct, spuindu-le că în' urma tra=
tatelor de împăciuire și de alianță cari: sau încheiat, toate Puterile cele marj

nu au decât aceeaș voință asupra: modului cum Comisiunea de 'cercetare aro

a-şi” îndeplini mandatul

ei, și că Austria ca şi “Turcia, vor fi cele întâi co vor

țineă, ca la o cestiune. de onoare, că 6 libertate! deplină &ă--fic- dată Princi=
patelor, pentru ca nici una 'din hotăririle lor să nu fic'pătată! din” capul 'l0=
cului de prepusul că a fost luată sub influința unei apăsări armate.
«Aceste

explicaţii

și certitudinea

că :nici o armată străină nu va, apăsă ăsu-

pra deliberaţiunilor lor; au umplut de bucurie inimile Moldovenilor," şi” îndată: ei au propus să se pună lu muncă peniru a răspândi în: toate; clasele
societăţii idei sănătoase privitoare la Unirea „Principatelor şi la reorganiza:
rea. “lor. iu
:
”

” «l-am rugat foarte, mult să se ţie în' limitele celei: mai stiicte mioderaţiuni;
să nu întrebuințeze decât mijloace autorizate de lege! să 'se păzească do'orice
ar puteă fi o cauză de agitaţiune şi de dezordine, întrun cuvânt să se arate
demni, prin o propagandă regulată, și: pacifică, de: silinţele «ce face, între aga

"Europă - pentru prosperitatea lor viitoare. .

-

-

- cAflu în Consulul - Angliei o adevăr ată opoziţie în contru proiectului Unirei
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celor. două Principate. Nu

știu încă dacă purtarea sa este

rezultatul ideilor

sale -personale, sau. al instrucțiunilor guvernului său.» |
“In “al doilea raport din 13 Iunie, d-l Place descrie mai depart
e
situațiunea, Unirei la Iași și sfaturile ce a dat de a se organiz
ă în
liniște acţiunea, celor ce doresc Unirea, prin presă şi întruni
ri:
«n scrisoarea ce. am. avut onoarea a adresă E. V. în 8 a curentei, am expus

situația în care am găsit spiritul public din Moldova, fericita
şi imensa impresiune ce a produs. siguranța, că majoritatea Puterilor Europea
ne voiă Unirea Principatelor și dorinţa
ce a manifestat partea -cea mai luminată
-a -po-

pulaţiunii, de a întrebuinţă numai: decât mijloacele pentru a răspândi
această
idee, Acest plan. n'a încetat de-a ave, urmări și au început să se
pună ime-

diat în lucrare.

Si

Sa

e

«Oamenii favorabili Unirei- erau cu atât mai încurajați a se pronunţă
, cu
cât autorităţile superioare ale ţerii au dat semnalul în acest
sens.
«Divanul

Obştesc, răspunzând comunicării ce i-a făcut Domnul pentru
a da

socoteală de administraţia, sa, îşi încheie adresa prin. această
frază foarte semnificativă: «Da, Măria Ta, Divanul .0 spune sincer, ai pregătit
calea mântuirii

Patriei noastre, ai susținut drepturile strămoşeşti, ai-apăra
t și susținut înaintea areopagului european Unirea Principatelor, un
principiu măreț, glorios,

singura garanţie a existenţei

reale şi durabile

a Principatelor

Dunărene». -

«Deci puterile cele mai înalte ale Moldovei, Domnul
și: Divanul. Obștese,
singurul reprezentant legal al ţerii, au luat iniţiativa
acestei măsuri mari.
Astfel după un exemplu venit atât; de sus și mai
ales după publicarea articolelor 22, 23

și 24 ale Tratatului

din Paris

și a Protocoalelor

6, 7-şi-8 ale

conferințelor, n'a mai rămas. nici o îndoeală
în spirite, că a venit momentul

de, a organiză, mijloacele pentru a dovedi că E. -V.
aţi avut dreptate să de-

claraţi, că «Unirea
lumină

în urma,

celor două Principate, răspunzând -unor necesități
date la

unei

cercetări

-minuţioase

a, intereselor

lor adevărate,

Congresul ar trebui să o admită.şi să o proclame»,.:
a
e
„«Pentru-aceasta au venit la mine mai multe persoane
influente să mă consulte, spunându-mi .că membrii Comisiunii trebuind
să treacă în curând
prin Principate, este de urgență să se convoace
întruniri, unde să se poată,
sfătui, să se înţeleagă asupra modului de a-și
exprimă dorinţele, să redae-

teze în sfârșit un fel de- Program

, care să le dea putinţa de a răspunde
cu
metodă şi în armonie la cestiunile, ce ar puteă
să li se pună de către Comisari.
Aa
a
Sa
cu

am aprobat în principiu. acest proiect,
însă atrăgându-le atenţia că în

aplicarea lui este nevoie de mare prudență,

că prin

urmare

întrunirile. n'ar
trebui să-se facă decât în case particulare
și, dacă se.poate, lu câte un func-
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ționar înalt sau la persoane, al căror nume să fie o garanţie, pentru a-se
evită orice ar aveă aparența unui club; că. n'ar “trebui să se discute
„acolo :
decât cestiunea Unirei, căci ea este cea mai fundamentală.şi
, - că. celelalte

cestiuni, cari vor decurge dintrînsa mai târziu, ca d. e. modul
-alegerei, dreptul de proprietate, raporturile dintre proprietari și țărani, etc., dacă
vor

fi ridicate înainte de vreme, vor aduce perturbare în spirite şi vor ,compro
-

mite cestiunea principală; că odată programul fixat și după
ce se vor alege
câţivă membriși vor formă un. comitet pentru. conducerea, pacinică
a. pro-+

pagandei regulate și legale ce va trebui să se facă în judeţe, adunarea aceea
va trebui să. se disolve, pentru ca să nu devină o cauzăde agitaţie care.ar
puteă degeneră în mișcare de stradă și.pentru ca nevoia de a vorbi,
atât
de naturală oamenilor. întruniţi, să. nu dea naștere. încetul cu încetul
la acuzări reciproce.şi

la, personalităţi ușor de prevăzut într'o ţară, .care a fost ne-

contenit supusă la atâtea, influinţe străine ; că în sfârşit -şi. mai -presus de
toate, această adunare, nu va, trebui să se considere învestită cu nici. un mandat oficial„ci
, să fie considerată numai ca o adunare de, persoane, cari se
întrunesc pentru a șe înţelege
și a se lămuri unii pe alţii în momentul când ţara,

lor a ajuns la o criză decizivă şi că prin urmare nu vor. trebui să se opună, -

nici să ica în nume de rău, ca oameni contrarii ideei Unirei Principatelor —
de se vor găsi de aceştia — să se poată întruni şi ci în altă parte şi. să se

organizeze, în acelaș chip.

«Puterile Europeane

-

Sa

.

şi în primul rând Francia — le-am spus — v'au făcut

să le cunoaşteţi simpatiile ce au, pentru starea D-voastre prezentă și pentru

viitorul D-voastre; ele vau dat dovăda, cea mai convingătoare anunţându-vă
că veţi fi consultaţi asupra organizațiunii, D-voastre viitoare, însă, condiţiunea
este, ca, toate dorințele,în ori și ce sens ar manifestă, să poată fi expri- mate pe deplin .și în mod liber.
|.
SO
E
«Atunci Moldovenii mi-au vorbitde ocupaţiunea austriacă. Ei mi-au spus
că faţă de simţimântul atât de protivnic -Unirei Principatelor,. manifestat.de
Comitele Buol, li se pare imposibil ca Austria să nu facă uz de ascendentul
ce i-l dă, prezenţa, trupelor sale, pentru ca să împiedice această exprimare

a dorințelor
lor. .
Aaa
a
i
«In toate ţerile — au adăogat ci — o consfătuire în contact cu baionete
străine face să, se bănucască, cu dreptate, că .nu a fost liberăcu
; atât
mai mult în această ţară, obicinuităde atâta vreme să tremure în faţa, ar-

matelor venite din

afară,

este. de

temut

că

singură prezența lor, chiar și

dacă ar rămâneă, ele în cea mai absolută ncactivitate, va turbură spiritele și.

le va influenţă, lar o astfel de neactivitate nu se, observă, deloc. Dela înce-

putul ocupaţiunii amestecul Austriei în afacerile noastre este constant. Mai

la urmă, în momentul când 6ră
Analele A. R.—Tom,

vorba să se dea concesiunea.
unei, bănci,

XXX111.- Memoriile Secţ. Istorice.
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generalul: Gablents, față de boala Comitelui Paar care-l ţincă în casă, a însoţit pe agentul Austriei la Domnitor, târându-și sabii prin salonul A. S. şi
căutând să facă presiuni asupra hotărtrilor lui, într'o afacaro care nu eră de
resortul său.
|
dia
a
a

«Dacă este adevărat, că: majoritatea Puterilor Europeane doreşe Unirea
noastră, cum se face că se află po 'teritoriul nostru trapele acelora, cari s'au

arătat tocmai contrarii acestei idei? Este o anomalie foarte curioasă, cu atât
mai mult, cu: cât în acest moment

austriace, cari. ne: prezintă ca

suntem

atacați cu

revoluționari,

gata

de

violență în gazetele
a ne răsculă, și: cari

declară sus.și tare, că' dacă provinciile vor scăpă Austriei din mână prin
politică, ca trebue să fică sforțări să ne absoarbă, prin 'combinaţiuni financiare.
«E. V mă va crede, că ţinând seamă de relaţiunile amicale ce există între

guvernul nostru și cel austriac, nam. primit plângerile Moldovenilor. Le-am
repetat cecace: le-arh: spus şi altă: dată, că caracterul
-leal şi cavaleresc al
M. S; Imperiale şi! Regale atât de bine ' cunoscut
de întreaga Europa, nu
permite să se admită, nici ui singur moment,că oricari ar fi vederile
po-'
liticei sale, va autoriză vreodată armata sa să înăduşe sau să falşifice
expre-

sivnea, dorințelor unui întreg” popor..
i
«Trupele . austriace, - le-am spus, în virtutea Tratatului

care : Ic-a deschis:

graniţele Principatelor, n'au intrat decât cu un scop special şi cu totul
mi-:

litărese, să împiedice la nevoie pe Ruși, cu forța, de-a intră din
nou. Nu
pot” deci să cred, 'că generalii austriaci, trecând peste marginile strâmte
cari

le-a
fost 'trase,
u să fi abuzat de puterea, lor, pentrua pune piedici admini-

strațiunii D-voastre

şi mai ales întrun moment'atât de serios, când

Europa

întreagă 'are ochii aţintiţi asupra, lor, să se gândească, a schimbă ocupaţiune
a

lor curat militărească, întrun mijwe de acțiune politică.

|

|

«Atunci domnii aceștia, s'au oferit să-mi dea probe autentice despre
toate

cele ce au afirmaţ; dar 'am crezut inutil să mai prelungesc discuţia asupra
acestei cestitini, lăsând pentru' mai târziu“ grija de a luă informațiuni mai”
complete şi le-am spus că în loc să-și piardă vremea cu acuzaţiuni, ar face
mai bine să se ocupe fără, întârziere de cestiunea, principală.
a
«Sfaturile mele au avut efect şi s'a ținut o primă întrunire
compusă din

oamenii cei mai moderați şi mhi luminaţi, la Ministrul de Fininţe.
In urma
unei discuţiuni destul de lungi, s'au luat, stau formulat hotărîri
asupra

puncte diferite. Voiu
«In frunte,

cinci:

examină, diferitele cestiuni, cari sau discutat acolo.

ca punctul întĂiu, se

prezintă “Unirea Principatelor,

idea; care le: predomină; pe toate “celelalte.

Aceca

|
este:

Dar E. V. va remarcă, că pro-

RI
gramul nu o separă de Prinţul străin.
E o cestiune foarte gravă şi foarte
delicată, care aș fi voit să o văd înlăturată pentru momen
t, dar. i-am găsit
neînduplecaţi în- această privinţă;
i

DIVANURILE AD-HOC DIN IAŞI ŞI BUCUREŞTI, II.

G7.

«Pentru noi, mi-au zis,. Prinţul străin este inseparabil de: Unire ; altminteri
vom..recădeă în toate abuzurile, de altă dată: corupție, venalitate,. nepotism,.

opoziţie sistematică a marilor boieri cari .n'au. fost aleşi, toate piedici .re-,
formelor de tot felul şi cu toate acestea! atât de necesare. Atunci . „Co, folos,
să ne unim?. Să rămânem

- «In. caz când vom

--mai

bine așă. cum

sintem...

a,

fi ameninţaţi a aveă- un Prinţ indigen, mo, vom- “tera,

dacă va, fi Valah, ca să nu ne sacrifice Valahiei, iar Valahii:
vor aveă acecaș
temere cu privire la Moldova, dacă va fi Moldovean. DD
„«In sfârşit -avem, dorinţa, să intrăm în :marea, familie a “Buropei şşi să po
arătăm. vrednici de ea.. „Există pentiu, aceasta un. mijloc mai bun, decât șă,
punem. în fruntea noastră un Prinţ dintruna din casele domnitoare?
«Aci, indic numai în mod sumar argumentele, ce-mi propun. să le desyolt

înto

depeși

specială.

venilor speranţa, unui

Dar trebue să spun, că dacă nu li.se.lasă Moldo-;
Prinţ . străin,

foarte compromisă în fața lor.

cestiunca

,. .

Unirei

Principatelor

...-

iîmi; pare

ae

«Din frica de a nu îi. sacrificați Valâhici, frică ce pare. a stăpâni. pe. mai,
mulţi Moldoveni, a izvorit, articolul al 2-lea al punctului întâiu,, relativ. la îînfiinţarea, unei nouă capitale, într'un loc care să fie la centru pentru amândouă,

țerile,. O astfel de temere, nu este. împărtășită de către. Moldovenii luminaţi,
mai ales dacă vor aveă un Prinţ străin ; dar cum ea este argumenţul „principal.
al anti-unioniștilor,

partidul:

luminat, a crezut

de

cuviință să facă această

«Punctul al doilea se .referă la diferitele mice

de a propagă în: țară prin-

concesiune...

.

.

.

:

cipiile adoptate în punctul întâiu,
«Asupra acestui articol n'am .de făcut nici o observaţiune, Presa, delegaţii
întrunirile sunt bune mijloace de propagandă, cu. condiţiunea, . ca să lio întrebuințate cu multă discreţie şi măsură. In acest sens -le-am vorbit --acelob.
domni. şi-mi propun să supraveghez, cât va, fi, posibil, ca ci.să nu treacă
limitele ce le-am. indicat.

|

-

:

„«Punetul -al treilea atinge. O. cestiune, foarte . delicată: aceea.
a
a, viitorului
guvern -prrvizoriu,

care va aveă să „administreze

Moldova

în timpul: inte-,

regnului provocat. prin încetarea puterilor „Domnilor „actuali, Această cesiune.
are, nevoie de o

să întrerupă

'cercetare specială şi, aşteptând,

am. rugat pe domnii aceia,

pentru moment; orice- fel de discuţiune. asupra... acestui subiect,

«Aceeaş recomandare le-am făcut. cu privire la punctul al patrulea, „Care,
tratează; despre legea, electorală .şi . despre compunerea - Divanurilor,
. cari

trebue „convocate
. pentru
cu tărie atenţiunea;

ca

a: exprimă : dorințele şi nevoile. erii.. Le-am . atras;
să

evite a „ridică „vreuna

din aceste. „cestiuni, . cari.

cu toată. însemnătatea -lor, sunt cu toate acestea. secundare, daci se compară,
cu. cestiunea predominantă

aUnirei,

a
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„ «Este cu neputinţă —le-am spuca,
s—
toate părerile să fie unanime asupra

acestor

cestiuni

diferite;

cercetarea

decât desbinări între D-voastră

lor prematură

nu

poate

să

provoace

și- poate chiar certe. Oricine va vedea, dela

început, că cutare punct, chiar secundar, dar la care ţine,
nu' va fi rezolvit

în chipul cum dorește el prin: însuș faptul Unirei, se va arătă
mai rece faţă
de cestiunea principală. Deci atâtea adeziuni 'viscaţi să vi
le înstrăinaţi,
Mănţineţi-vă “deci: numai pe terenul Unirei şi ocupaţi-vă a-l
face să rodească.

«In definitiv așă s'a şi: hotărît,

|

E

|

|

«Nu -potdecât să aprob punctul al cincilea, care are de obiect
ca Românii
din: Moldova 'să se pună în relaţiune
cu' Românii din - Valahia. Aceasta oste
urgent și necesar, căci' întreaga, mişcare. naţională trebue să
se facă printr'o
„comună înţelegere între cele două Principate, dacă'e
vorba să câştige o
legătură

temeinică și impozantă;

îi

|

|

|

«Schimburile de delegaţi nu pât fi decât favorabile
şi alegerea făcută din
partea

Moldovei este cu totul, justificată prin inteligenţa şi moderaţ
iunea, ce
disting
.pe d-l "Vasile Alecsandri, :
3
o
«Aceasta este “deocamdată, situaţiunea, acestei importa
nte cestiuni

a Unirei
Principatelor Dunărene, pentru care E. V. mi-aţi recomandat
să am toată grija.
„Toţi

oamenii” luminaţi și cinstiţi din capitala Moldovei
o proclamă cu entuziasm ca unica, șansă -de mântuire, ce rămâne ţerii
lor, «Guvernul și în special: Domnitorul s'au pus în fruntea
mișcării.
«O însemnată parte dintre marii” proprietari s'au
strâns în jurul ei.
-«O întâie manifestaţie pacinică și regulată
a și avut loc. ?
«Se pregătește una şi mai mare, căreia eu' nu-i
dau mare importanţă.
" «Moldovenii au bunăvoință, 'dar n'au experiența, necesar
ă pentru a dirige
opinia publică. Foarte dispuşi -a se aruncă în acţiuni
extreme, &i pot depăși
ținta, dacă nu vor fi reținuți.
Ia
e
-«Deci nu am

mare

nădejde:în adunarea anunţată”
cu privire la punctul

al
cincilea al programului lor. Nu se va ajunge desigur
' la alt rezultat, decât
la acela, care s'a obţinut dejă și care! este suficient
ca o stabilire de principii. Lucrul de căpetenie este în: momentul de faţă,
ca aceste principii
-să

fie propagateîn judeţe şi-eu îndemn cu tărie pe toți cei
cari au proprietăţi

„să se ducă acolo,- pentru a începe să

dea: deslușiri diferitelor clase ale po-:
pulaţiunii;în loe să stea: în: Iași cheltuindu-și timpu
lși activitătea'în conoi-"
liabule; ce de.acum “înainte sunt inutile, Ni
i
”
* «Această măsură
este cu atât mai

necesară
cu' ,
cât există un

partid, care
începe a se agită pentru a împiedică Unirea Principa
telor, Acest partid s'a
pus sub; protecțiunea "Austriei, ai! cărei agenți, în
urma sentimentelor manifestate-de d-l-de Buol în Congresul del: Paris
,
au primit desigur. acest rol.:
„Eu caut acum să-mi dau seamă exact de element
ele cari: compun partidul an-
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tiunionist,: de motivele adevărate cari îl fac -s: lucreze, de pretextele ce
le
pune Înainte pentru a ascunde aceste motive şi: de feluritele” mijloace. ce > le

întrebuinţează. ».

In raportul său din 22 Iunie d- l V: Place comunică conversaţiunea
sa cu Mitropplitul Moldovei.
«Cred. că unul din: punctele cele mai delicate 'de atins în cestiunca, Unirei
Principatelor,şi căreia nu s'a dat poate. destulă, atenţiune, esto cestiunea
religioasă.

«Dacă

Rusia este în realitate de bună credinţă, când declară4 că ea se as0-

ciază la politica Franciei în ce priveşte: „Unirea,:noi trebue să ne "felicită
m
de ascendentul ce ca are încă. : Dăr dacă pentru proiecte încă ascunse, ci
vrea numai să împiedice mersul nostru înainte, nu rămâne: îndocală că 'in-

fluinţa ci asupra clerului moldovenesc este un adevărat pericol.
«E. V. ştie că provinciile române aparţin

E

ortodoxiei orientale, care este o

expresiune generală pentru ceeace se numeşte ritul grecesc.

«Cu.toate acestea, există o nuanţă ierarhică, care e necesar a arătă,
. «Mitropolitul Moldovei şi: Mitropolitul Valahiei sunt independinţi unul de:
altul..și pretind la aceeaş independință de patriarhii greci ai Rusiei sau al!

Constantinopolei, Aleși de Adunările naţionale. și întăriţi de Hospodari, ei
spun. că în -principiu ei nu au nevoie de altă sancţiune,și că ci au consimţit
a cere o aprobare a patriarhului 'de Constaritinopole, pentrucă erau: obligaţi
în. urma

ingerinţei. constante

a Porții în afacerile ţerii lor, : pentru

a

ocupă,

liberi scaunele lor, de a face sacrificii de bani ce împiedecau intrigile Patriarhului, precum și Hospodarii crau siliți a da bani Divanului Impărătâse

pentru a se mănţineă în domnie.
„Le-a rămas dar o adevărată teami instinetivă de: Constantinopole. |
„ «De altfel, fiecare - Mitropolit administrează în materie religioasă în mod su-.

veran, şi în ordinea civilă el o Președintele de drept al Maxelui Divan, din
care fac parte cei doi episcopi diocesani.
:
- «Este deci” ușor de înţeles, că Mitropoli
]
tul şi Episcopii ocupă O. poziţie
foarte importantă, în societatea moldovenească.

«Când se vorbeşte: de influința -clerului în această țară, obiciniuit se' crede

că e vorba, numai de clerul de jos, a căruia ignoranță,: obiceiuri grosolane”
și viciuri: dau un: mijloc uşor de a-i negă orice ascendent. Sunt însă 'convins

că acest punct de vedere este eronat. Clerul, chiar cel inferior, are, nu atât

prin valoarea sa, personală, ci desigur prin: marea idee: a serviciului său re-i

ligios, o influință însemnată asupra populaţiunii.
« «Clerul înalt are o mare: “putere asupra masselor, şi este evident: că în ziua

în care preoții ar: primi din.partea înaltului cler un cuvânt

de ordine, care:
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ar [i contrar-nouă, acești

preo ți, vorbind

ţ de un
şi pentru a fi
«Rusia, care
așeză influinţa,

de defienţă,. în faţa, oricărui creştin din „Occident,
are în 'contra lui o antipatie fanatică, .
ani de zilo nu a fost împiedicată întru nimic a-și
mod admirabil de această dispoziţiune dominantă

în -numele

_religiunii - în "perico

l;
ne-ar creă, dificultăţi serioase: .
«E încă cert că fiecare membru al Bisericii Orientale,
preot ori laic, :este:
anima
.

spirit mare
mai precis,
în curs de
a profitat în
A,

.

a orientalilor, şi:. efectele ci se întâmpină, îndată
ce se încearcă. cinevă a le
da o atenţiune oarecare.

_.“Porţiunea cea: mai numeroasă a tinerimii
moldo-valahe, care a frecventat
Germania, Prancia Și. Anglia,so sileşte a se
arătă liberă de prejudiţii, când.

un sțrăin vorbeşte dinaintea ci de clerul său, şi
adesea pică în 'excese,

-cari.
nu dovedese nimic, vrând a, dovedi prea mult.
Insă ne-am expune'a nu apre-.
ciă lucrurile după a lor realitate, crezând.
că aceste excese provin din buna lor
credință. .

«Fără a intră aci în amănunte. inutile, arătâ
nd experienţele

3

mele proprii.
cari m'au condus a constată adevăratele simţi
minte ale Românilor asupra acestor materii, -va, [i de-ajuns a zice că :m
'a
- convi
mns că ortodoxia orientală
este. foarte vie și că ne vom: află “dinaintea
unor mari greutăînţi:
ziua în
care -nu „vom. fi fost. pregătiți a” ţineă, sea
mă:
do. ea.
«Pentru moment; trebuii, să mă ocup de-a împi
edecă, ca: această dispoziţie

religioasă să nu fie. exploatată de persoane opuse
: politicei. noasțre;-ș

i aceasta.
cu atât mai mult, că- auziam: ş ilinţele -co se
pun a răspândi: vuetul. pericolelor
la cari ar -fi expusă, religiunoa ortodoxă:
prin Unirea cu un principe străin.
Mai .eram
info
rmat
:
Sa

că Mitropolitul,-al căruia spirit eră
ezitant, mai eră condus:

și de motive personale.

«Mi se păreă. că ave am dreptul,

în urma ordinelor şi instrucţiunilor ce am
primit dela 'E. V.,. de a vorbi: deschis
asupra tuturor cestiunilor.
ce: se înfățişau,

și am ;profitat de o întrevedere cu Mitropolitul, în care
am tratat despre
toate cestiunile cari-l agitau și
-l făceau să eziteze, .

«Nu vă voiu osteni. prin-0 expunere
lungă a conversaţiunii ce am 'uvut,
Mă voiu mărgini a 0 rezumă, în
scurt...
SI
a a
„ «Care va. fi Mitropolia dominantă,
ma : întrebat “Arhiepiscopul, când.
- cele
două, Principate vor fi unite
?
“Am recunoscut imediat, pe socoteala,
cleru

lui, acea, temere care. preocupă
ca Moldova să nu fic absorbită
de Valahia, când. ca-.
pitala noului
Stat :va fi la Bucureşti...
Se
câÂm dat întâiu argumente gene
rale, cari combăteau aceste teme
ri, adică pu- :
țina diferință „ce. există, între. întinder
ea, şi populaţiunea, celor două, prov
incii,
importanţa ce. câștigă Moldov
a. prin posesiunea, gurilor Dunăre
iși a unui li-.
mai mulţi Moldoveni,
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toral maritim, sporirea veniturilor sale prin arendarea, lacurilor: ce i se-cedează și prin productul vămilor sale în porturile cele nouă. Iri urmă avenit

la obiectul mai imediat al preocupaţiunilor sale. -

e

«De ce, i-am zis, una din Mitropolii ar absorbi pe cealaltă ? Cine le împic-.
decă să-și păstreze deplina și întreaga lor independință ? Nu lipsesc exemple
pentrua dovedi, că această independință este foarte naturală. în acelaș stat,

In Francia noi avem' 14 Mitropoliţi independinţi. unii de alţii. Mai mult, în

Rusia, unde domneşte ortodoxia, cei trei: Mitropoliţi de Kiev, :de -Moscova,
și de Petersburg nu au între dânşii nici o pozițiune de subordinaţiune. «Aceste argumente! şi: exemple păreau a-l satisface, și um văzut că spiritul
lui e liniștit prin certitudinea, că Unirea nu va atinge în 'nici un mod pre-

rogativele sale.

.

i

ă

ae

- «Dar întronarea unui Principe străin ar.. puteă expune

pi
credinţa noastră, la

pericole, adăogă el?
Sie
II
o
Ra AC
aaa
«l-am răspuns,că această temere e cu atât mai puţin întemeiată, că istoria,

acestui secol este bogată; în. dovezi: contrarii. l-am adus aminte :pe 'Regele
catolic Bernadotte pe tronul luteran al Suediei ; pe regele protestant Leopold
pe tronul catolic al. Belgiei., Incă mai mult:. Aveţi dinaintea ochilor voştri

principi cari au îmbrățișat ritul grecesc

după suirea

lor, pe. tron, Familia

actuală din Rusia, germană de origine, mai înainte protestantă, a terminat;
precum - însuș o mărturisiţi, a fi protectoarea

cca mai căldurozisăia ortodo-

xiei voastre.
i
Ri
aaa
«Aceste argumente, având de bază fapte, mi-au părut că au produs o mai

puternică convicțiune asupra unui om, căruia nu-i lipseşte. instrucţiunea. In
line Mitropolitul mi-a declarat că nu-i mai rămâne! nici o obiecţiune în con-

tra Unirei.
«Am

-

|

i

N

ee

fost chiar în. destul de surprins, când a crezut că a sosit. momentul

ase explică fără, temere cu mine, să-mi: facă următoarele destăinuiri: — EI

mi-a zis; că atât el, cât şi Vlădica actual dela Socola, bărbat de altfel foarte
inteligent, au fost mulţi ani între adepţii cei mai. înfocați ai propagandei,
panslaviste, în capul căreia sta Rusia. Astăzi, a urmat el, Rusia ne-a dat
măsura sa; noi ştim ce valorează în realitate în faţa, Europei; noi cunoaştem

pericolul

rezerva.de
t

viitor la toţi acei:de gintea, noastră, dacă Slavii de Nord

vor ajungea se uni cu Slavii de Sud. Provedința ne-a aşezat pe noi, 0umenii de rassă latină, într'o pozițiune care ne permite a izolă una de alta

aceste două fracțiuni atât de periculoase, și pricep că nu vom puteă ajunge
la acest rezultat decât dacă Unirea ne va da putinţa de a fi mai tari şi li-

beri de orice influință stricătoare. Din. momentul
în. care ortodoxia,

noastră

nu are a se teme de nimic, mă unesc. și cu în totul cu idea Unirei.
|
«Nu îndrăznesca afirmă că aceste toate mi sau zis fără reticonță ; căci
+

Ț9
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tvebue totdeuuna să te păzești de oameni, oDicinuiți din copilărie a disimulă
simţimintele lor. Insă trebue să adaog că nimie până acum nu mă autoriză
să mă îndoese de sinceritatea Mitropolitului.
«Un -fapt, care nu poate să nu-aibă consecințe foarte importante pentru
obiectul ce noi urmărim, m'a convins că Mitropolitul
este de bună credinţă.
Prin ordinul său, Arhimandritul. Neofit Seriban, fratele Vlădicăi de Socola;
de care am vorbit mai sus, publică o broșură — intitulată «Unirea
și Neunirea Principatelor». — Din exemplarul alăturat E. V. va constată că, învălit
întrun stil mistic și citațiuni numeroase -din Sfintele Scripturi, Arhiman-

dritul lasă să 'se vadă, foarte clar, că sentimentele

vean

sunt favorabile

Unirei.

|

„i

Șefului

Clerului moldo-

„-

«Sunt fericit că am obţinut acest rezultat, pentrucă

astfel . înaltul Cler e

câştigat pentru. Unire, înainte ca alte influinţe ostile să [i avut
timpul

şi oca-

ziunea de a-l îndreptă pe altă cale. Pentru a nu-i mai lăsă. ficultatea
de a

se mai

răsgândi, -um

sfătuit pe Principe a-face

ca: acest mandament

să fie

tipărit în mai multe mii de exemplare, pentru a-l răspândi în toate
distric-

tele Principatului»,

„Consulul

” Franciei

“la Iasi

23 Iunie 1856, următoarele:
«Am

comunică

|

arătat E. V, mișcarea în favoarea

Comitelui

Walowski,

|

|

în

|

Unirei Principatelor în adunările,

ce se ţin la lași, precum și rezoluţiunile ce acestea au luat. Lucrul csenţial
este acum, de a se gândi la aplicarea lor fâră întârziere, pentru'a răspândi

în populaţiunea diferitelor districte ideile, cari noi voim să triuinfe... Domnul

Vasile : Alecsandri, poetul cel mai iubit al națiunii, a compus, după a mea
cerere, o poezie, în care el serbează Unirea Principatelor, și i-a dat forma
unui dialog politic, care sfârșește cu un cântec popular, menit să fic cântat
în curând în cel mai mie bordeiu».

Acest dialogși poezia populară a lui Vasile
mătoanvdle :
j
”
-* Păcală
Dialog politie între Păcală

(june

Alecsandri

şi Tândală
Unionist)

și Tândală

(bătrân Giubeliu),

Păcală,

Ce ai astăzi măi

sunt
|

Tândală, de ești așă supărat?

"Pa

De corăbii înecate nu cumvă poate-ai -visat ?

Ce gândire amărită astfel te-a posomoriit,
Că pe cât nu erai mândru, acum ceşti-și mai

urit?

uv-
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Tândală (oftând).
Ah!
Că

Păcală prea iubite, spune-mi este-adevărat
această țară veche, că în lașul blestemat...

i

Su ivit o boală nouă ce pe mulţi a molipsit.
Și la care tot

Românul chiar din [ive e menit?
Păcală.

Care boală,

măi; "Tândalăt

|

a

|

“Tândală.
Boală greu

și fă” de leue.

Ce de mult ne ameninţă.

,

Păcală,
“Dar

|

|

|

ce. boală?

Aa

i

| ,

Tândală.
O!

trist 'veae !

In ce vremi a fost s'ajungem, în ce rele, în ce foc!

„W'zi, frate, toţi Românii să lie-uniţi la un loc!
Moldoveanul

Să

și Munteumnul să--Și piarză numele „lor,

mtruneasc'u

lor pământuri,

să se

facă. un popor,

Ba chiar nație să fie! auzi! nație! măi, măi,
fău

că

nu credeam

Homânii

”

atâta

Păcală.

de

nătărăi!

|

"De ce eşti așă de aspru pentru neamul românese,, i
Măi 'Tândală?.. "al tău suflet îl, știam mai ereştinese.
Pe cât îmi aduce aminte, tu-odinioar” ai fost -...
Atâţ de .blajin, că lumea..te eredeă puţin cum prost,.,
Cine ţi-a turburat firea? Spune mie, dragul meu,

Cine din.miel cu blândeţe tr-a făcut. leu-paraleu?
Tândală.

* Cine, cine...

nam! nevoie ca să ţi-l destă inuesc,

Dar acela oarecine m'a făcut săneromanese,
Când mi-a spus chiar la ureche cun glas blând
Că Moldova sărmâniea spre peire a plecat,

|
şi mduioșat,

Căci de-u fi să se iicască Moldovenii cu Muntenii,
M ntcnii dintro

corbire au să mghit' pe Moldovuni,

74
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„Păcală.
E

o

i

Tândală.
Aşă, dragă!.. Ascultă să to-oţăreşti:
Se zice de Capitală că să fie ?n București;
Cale de treizeci de poște departe de Iașul meu,

D'acest târg frumos şi marc, unde trăim tu și cu.

[i ! Păcală, ori ce-i spune, nici că'mi vine de crezut
Că va puteăsă ajungă Iaşul oraș de ţinut!
Iașul, scaunul Domniei, care, precum. tu ai zis,

Se aduce de departe cu vestitul tău Paris;

Iașul, vechea Capitală, unde am căsuţa mea,
Care, de s'ar pierde Iașul, mult din preţu-i ar scădeă,

„* Păcală,
Inţeleg și te jelese.

|

Tândală,.

i,

Șapoi alta, altă posnă ! Ci cn statul românesc

Să fie la stăpânire Domn de neam împărătesc, Domn

i

străin numit pe viaţă și cu drept de moştenire.

Auzi tron cu moștenire... apoi nu-i de suferit! -

Cari atuncea, cum s'ar prinde, cu ce am «hambiţion»,
Să-mi ridic toată nădejdea de-a mă acăță de tron!
Eu cc sunt patriot' mare, cu «get-beget» să nu am

Prilej dea fi în ţară nici măcarla un Divan:

Și pierzând a mele drepturi să ajung chiar a vedea
Sub un Prinţ străin, catolic, că se pierde legea: mea!
Păcală.
Ii!-Tândală, te rog, taci, :

Căci pe cât ești prost din fire și mai prost vrei să te faci.
Ce te sbuciumi pentru lege astfel de înfuriat,
Când tu legea-ţi în picioare de-atâtea ori ai călcat,
Tândală..
Eu, Păcală ? .
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+ Păcală,

Tu, Tândală.

Tândală (făcându-şi cruce).

.

Mă ferească Dumnezeu!

„Păcală,
In zadar, căci pe-a ta urmă

te paște păcatul greu, ...:

Adu-ţi tu aminte bine de ţiganii ce-ai avut;

Prin mezat, ca nişte vite, câte suflete ai vândut,

Despărțind.
fără 'ndurare mumele de-ai lor copii,
Și râzând de a lor lacrimi ca o fiară din pustii!

Spune mie, o.creştine!.
câţi creştini ai chinuit,

+:

Când erai chiar din păcate în slujbă orânduit, ;.....
Câte văduve sărace, câţi orfani -tu.ai prădat...
ii
Și pâinea de toată ziua chiar: din gură le-ai luat?
Spune-mi, tu;o stâlp al legii, ce umbli.cu crucea "n: sân,
Sunt aceste fapte rele de creştin sau do:păgân?...
r

pu

!

Tândală,

e
,
,!

Binc, fate, tu mă sperii, ce, greșeal' am făptuit,

Pentrucă, fiind în slujbă, şi eu m'am

Aşă-i obiceiul ţerii...,
i

chivernisit?

|
Păcală.

Taci, Tândală, nu cârti, .
pi
Ai prădat sărmana.. țară, e destul, n'o mai huli,
i
Hotărește-te odatăa fi țeriide folos,
.
PRE
Dacă vrei să ţi sc ierte trecutu-ți mult păcătos;
: . ,
lar nu umblă cu minciuna ca un șearpe cu venin, Zicând că sar pierde legeu, de-am aveă
un Domn
,
străin,
Căci Românu 'n astă lume orice, rele-ar suferi,
|

In legea în care se naște, în ca ştie a muri.
Ungurii ce: în Moldova
sunt ca noi locuitori,
E
Schimbat-au a lor credință subt Românii domnitori?

Pentru

ce dar pe-al tău frate mai ușor să-l socotești,

Când el încă tot păstrează bunurile strămoșești,

Și de ce, supus orbici, unui mârșav intercs,. :.-. i
Să nu vrei a înțelege lucru lesne de mţeles,...-. ..

DIMITRIE

A.
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Că'n unire stă puterea! Că lu oricare nevoi
Decât a fi unul singur e mai bine a fi doi ;
Că pâraele-adunate se prefac în râuri mari
ȘI cei slabi, când se 'mpreună, cumpănesc pe cei mai tari ;
Căci precum ziceă o-dată Vai săi fii un biet moșneag,
E mai lesne-a „rupe o vargă decât un întreg toaig
Tândălă.
Bine

dar

ce are a lacet
Păcală.

“Nu 'nţelegi; ascultă. dar:
Pentru ce ţerile noastre au bătut atât amar?

=

Pentru ce acum, de veacuri, nici că mai. hălăduesc?
Pentru ce fără sficulă dușmanii le năvălesc,

Incât astăzi biet Românul a ajuns a fi de jac,

Nu mai

știe ce. mai este tătar, jidov sau cazac?.

Și privind îmbelșugarea holdelor din ţara lui, :

Se întreabă cu. durere, ai cui prad' or fi, ai cui?
Ştii tu pentru cc, Tândală, Dumnezeu ne-a părăsit?
De-am rămas, dintrun neam mare, un neam mic şi umilit?

“Tândală.
Pentru

ce?
Păcală.

Pentrucă vrajba între fraţi s'a încuibat!
Pentrucă Românul frate de Român sa depărtat,
Pentrucă și mai nainte s'au găsit. printre Români .
Oameni vânzători ca Iuda, inimi rele de păgâni,
Carele jertfind ca tine viitorul românesc,
Şi semănând desbinarea pe pământul Străimoşese,
Au scăzut, au stins puterea, unirea neamului lor, :
ȘI au

mărit

semeţia

dușmanului

răpitor.

Când e turma neglijată, fără câini, fără păstor,
Lupul iese dela pândă şi-o: sugrumă mai UȘOr,: *
Tă îndală.

Adevărat,

aşă este; însă de cc, fatul Meu,

Păstorul acestei turme să nu
Pentru ce străin să ficg

fim 'sau

-

LE sau cu?

DIN
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Căci. păstor în “fra mei,
Nici cu nu te-a vrea pe tine,.nici tu pe:mine n'ai.vrea,
“Dulce e domnia, frate, și:mulţi vor a se mdulci, .
Şacei mulţi unul pe altul cată a se nimici,

Prin partide, prin corupții, prin minciuni și prin vânzări,
Care sunt menite toate: rău saducă Dietei țări!
Nu-i mai bine dar să 'nchidem calea tronului slăvit:

Celor care sunt în stare. chiar Și neamul .de jertfit?
Nu-i mai bine toți Românii însullaţi d” acelaș dor,
Dintre două mici popoare. să ne facem .un popor?
lar ea prinţ al României un străin prinț să dorim
Și cu tronuri! Europei pe al nostru să-l rudim?
e.

„Atunci naţiile toate: ne-or primi la sânul lor,
Ca pe-o nație iubită şi Mun: mare
Șa
Ga

viitor,

strămoșilor țărână trăsări-va,. În mormânt,
ajuns a lor vechiu ntwme respectat iar. pe

pământ,

Și urmașii noștri, mândri” de părinţii ce-au avut,

La copiii lor vor spune binele ce le-am facut,

-Tândală uimit)
E, Păcală, frăţioare, drept să-ţi spuiu...: bine vorbeşti!
Insă... Spune'mi capitala
tot să lie n „Bucureşti ?
Păcală.

-

.

Bată-te noroc în fug măi Tândală, ce-ai păţit,
De ţi-i drag îșă mult Iaşul, nu cumvă te-ai jidovit?

Dar nu vezi p6 toată ziua valul negru ovreese,
Cum se 'ntinde şi îneacă tot orășul creştinese,
Incât oricine soseşte îi lăuntrul înglotat,
Socotește căn Iudea din păcate a intrat?
Ti ândală.

Iapoi

bine, Bucureştii adică este mai bun?
Păca lă..

Oricine ar socoti-o, cu l-aş socoti nebun. Bucureştiul ca și, Iaşul este ca un vechiu sucanan,
Care, ori, şi cât l-ui coase; nu plăteşte nici un ban.

"DIMITRIE
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.

Tândală (asvărlindu-și căciula, în sus).
„Ado
Să

mâna,
trăească

măi

Ura ! dacă este aşă,
Păcală, mâna voiu cu tine a da,

România

şi Unirea,

Hai să tragem, măi, o horă'în

Dă

între Români!

ciuda celor păgâni!

(Se prind de mână şi joacă cântând).

Haisă dăm -mână. cu mână
- Toţi eu inima română,

Să'nvârtim hora țel
Pe pământul României.

„3:

..: larba rea din holdă piară!
Piară dușmănia "n ţară;
Intre noi să nu mai fie
Decât flori.și omenie.

Măi Muntene, măi vecine,

„Vino să te prinzi cu mine
Și la viaţă cu unire |
Şi la moarte cu 'nfrăţire,

“Unde-i unul nu-i putere
.

"La nevoi și la durere,
Unde-s doi puterea creşte .
Și dușmanul nu sporește,
Amândoi

suntem

de-o mamă,

De o făptură şi de-o seamă,
Ca doi brazi într'o tulpină,
-Ca doi ochi într'o lumină.

Amândoi
“ Amândoi

avem un nume,
o soartă 'n lume,

Eu ţi-s frate, tu mi-eşti. frate ;
In noi doi un suflet bate.

Vin' la Milcov cu grăbire
Să-l secăm dintr'o sorbire,
Ca să treacă drumul mare
Peste-a,

noastre

vechi

hotare.
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Și să vadă sfântul soare, '
Intr'o zi de sărbătoare,

Hora noastră cea frățească
Pe câmpia

Această

mătoarea

românească.

serie de comunicări,

Consulul

relațiune din 25 Iunie către

călătoriei Domnitorului

Grigorie

Place

o încheie

Comitele Walewski

A; Ghika

Moldovei:

în mai

prin

uw-

asupra

multe judeţe

ale

«Hospodarul s'a pornit, astă dimineaţă spre Ocna, un mic oraș depărtat de
6 miriametri; de acolo va merge la Galaţi și se va întoarce la lași după o
absență de 10 până la 12 zile. Această călătorie a cauzat o oareşcare cmoțiune, pentrucă s'a răspândit vuetul, nu se știe cum, că Principele se duceă
„pentru totdeauna.
«In împrejurările actuale, această călătorie va avea desigur urmări folositoare.

a

«In ţară cestiunea Unirei Principatelor incepe să preocupe spiritele şi se
poate prevedeă de pe acum, că la fiecare dată când Principele se vă află în
contact cu poporul acesta, va căută să capete dela el lămuriri asupra unui

subiect. care interesează pe toţi foarte mult,
«Opiniunea Principelui în această privire e bine cunoscută, fiindcă cl a dat

în realitate

impulsiunca

țumiţi de a vedea,

mișcării actuale. De aceea noi trebue să fim mul-.

că-peste

puţin

timp el va fi pus în poziţiune

explică în public și de a da astfel

mai

multă autoritate

de u se

delegaților, cari în

acest moment merg în districte pentru a pregăti acolo spiritele». .

La sfârșitul

lui

Iunie

a, început

simțită. Au ieșit la, iveală candidaţii

precum

a

se

deslănţui

și mijloacele. bănești de corupțiune

înașii. interni și externi ai ţerii.
„Tată

tinopole

co

comunică

'Thouvenel

în 26

Iunie

Comitelui

«.. Aali Paşa a ordonat

furtuna, . pre-

lau Căimăcămio și la Domnie,
întrebuințate

Ambasadorul

Franciei

Walewski:

dela Viena celorlalți

ministri

de vrăj-

la Constan-

si se ocupeîn

Consiliu de organizarea unei Căimicămii la Bucureşti și la Iaşi, puterile
- Principilor actuali fiind expirate, dela 16 ale acestei luni, conform cu Fermanele
de învestitură. Lui Aali Pașa 'îi pare rău că nu a fost cu putință a depărtă,
o agitaţiune inutilă Moldovei şi Valahici; căci Principii Ghika, şi Stirbey

dorese Unirea celor două provincii, și prezinţa lor: în capul administraţiunii

ur fi fost o garanție

pentru, sinceritatea compunerii

Divanurilor

pentru rostirea dorințelor lor asupra unui p & net esenţial.

ad-hoc și

Nici unul, nici alt

S0

DIMITRIE A. STURDZA

nu ar fi consimţit ca din Hospodari să devie simpli Caimacami; și de aceea
trebuiă înființat un guvern provizoriu: Idea unei Căimăcămii, formată după
prescripţiunile Regulumentului Organic, nu e gustată de Poartă, şi fiindcă

Porții i sa lăsat toată libertatea, ca s'a hotărit să numească în liecare Prin-.

cipat o singură

persoană pentru

a îndeplini, cu titlul

de șef al guvernului local.

provizoriu,

funcțiunile

|

«Candidaţii cari, după Aali Pașa, seamănă să fie mai mult în vedere sunt:
Principele Alexandru Ghika în Valahia şi Toderiţă Balş în Moldova.
Dela

d-l Photiade, însărcinat de afaceri al Moldovei, a aflat că un număr destul de

însemnat de: boieri mari; apăsaţi de o simţire strâmtă de gelozie locală
și
agitaţi de speranţa de a ajunge a fi Hospodari, dacă nu va fi Unirea,
au a-

dresat Porții un fel de protestare în contra singurei combinaţiuni, în stare
de a asigură în mod definitiv viitorul țerii lor. Fuad Pașa nu a trimis încă

o comunicare lui Aali Pașa, însă cunoaște. opiniunea sa.
cAali Pașa urmează astfel mai departe:
„«Grecii mestecaţi în afacerile Principatelor, ca Photiadi, Aristarhi
și Vo-

goridis, întreţin din toate puterile lor repulsiunile Porții și din Constanti
no-

pole apasă asupra corespondenților lor în Bucureşti și laşi în această
privire»,

Ambasadorul Franciei la Constantinopole
depeșa sa. asupra acestui punct astfel:
«Intrigile acestea nu sunt de

Moldovei

'Thouvenel

natură a puteă reuși:

este fără nici o îndocală

dorința

opincază

în

Valahiei și a

conformă dorinţei Impăratului.

Această

dorință e asociată, este adevărat, cu idea unei dinastii ereditar
e, luată dintruna din familiile domnitoare ale Europei; și acest punct
va li, precum
am avut onoare de a spune Excelenţii Voastre, marea, dificult
ate ce va fi de
rezolvat aici sau poate și aiurea...»
a

In 16 Iulie

Consulul

altă, informaţiune

Place

dela Iași “dă Comitelui

nu mai puţin importantă,

unionistă, la Căimăcămie

și la Domnie

Walewli

o

despre candidatura anti-

a lui Grigorie

M.

Sturdza:

«Am arătat E. V. prin diferite scrisori mersul ideii Unirei Princip
atelor și

se poate vedeă

de pe acum

care

va

fi situaţiunea în

care Comisiunea

va

află ţara, când va intră în cercetarea cestiunei.
|
«In acel momenţ, nu rămâne îndoeală, fiecare Principat va fi admini
strat

de un guvern provizoriu, având misiunea a nu împied
ică întru nimic libera
expresiune a dorințelor populaţiunilor.
|

-
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«ălegerea și compunerea acestui guvern provizoriu are deci o mare-importanţă, și fără să. dorese.a examină o'cestiune care se va frată la Constantinopole, mă voiu mărgini aici a atra
- atențiunea
ge
asupra „unei persoane,
care, pe cât se spune, poate fi aleasă de Caimacam interimar.
e
|
câcesta este Principele Grigorie Sturdza, fiul fostului Hospodar Mihail Sturdza.

„Acesta e cunoscutşi sub numele de Mubhlis Pașa și este unul din Comisarii
turci pentru delimitarea nouălor fruntarii ale Basarabiei.

|

«Gr. Sturdza este
cu totul opus Unirei Principatelor. Arh probe peremptorii

pentru a fi convins. EL fiind tocmai unul - din cci- mai serioşi. candidaţi la
„Doninia Moldovei, şi E. V. veţi află în scrisoarea mea din 21 lunie trecut

motivele cari îl împing li o acţiune. *
«Este

foarte evident că un om care are mari

_

|

RE

șanse de a fi Domn stapă-

nitor al unuia din Principate,se va sili din toate puterile sale a împiedică

Unirea
celor două, Principate sub un Principe străin.

Cu mult mai înainte s'a prins întâia dovadă: de': corupţiune bănească și anume următoarea scrisoare a lui 'Panaioti:: Balş din
! 27

Martie 1856, Iaşi:

:

[-

„ «Biletul.de zece mii de: galbeni — ce l-am dat d-lui Adossides, secretarul
intim al A,S. Aali Pașa, şi pe care vărul meu Vornicul Teodoriţă Balş confirmă, că această sumă va fi valabilă și plătită —cu mă leg a. nu.o reclamă
dela vărul meu -decât atunci, când vărul meu va fi numit .Domn al Moldo=:
vei prin îngrijirea d-lui Adossides. Şi pentru încredințare am dat această

hârtie. vărului meu în contra sorisorii ce va scrie Eminenţei sale: Episcopului
Nicomediei»,

In

N

E

N

aie

1...

aa

legătură cu această: scrisoare!
stă următoarea,

dată în 10 Iulie 1856

A

|

(semnat).
P.. Balș, :

de Consulul. Place Comitelui

informațiune,
Walewli:

-“«Aducându:mi-se la .cunoştință un fapt destul de important, m'am grăbit
a-l comunică ambasadorului Franciei la Constantinopole și am onoare a adresă
aci alăturat E. Y. un duplicat al scrisorii scrise cu această ocazie:

” «In acest moment aflu în. mod foarte:sigur, că d-l Tudoriţă Balș-a trimis
cieri. împuternicirea sa casei Zarifi şi Vlasto din Constantinopole, ca să trateze

«în numele

său cu

ministrii turci

numirea

sa la domnia, Moldovei. El însăr-

«cinează această. casă să ridice până la suma de 80.000 ducați (aproape: un
«milion de franci) pentru a obţincă acest rezultat, şi în caz de reuşită so obligă

«să-i dea pe un preţ de: nimic arenda salinelor şi a dreptului: de expost al

«cerealelor. :
N
e
DI
PN
O
aa
«Casa Zarifi şi -Vlasto îi serie că şi-a asigurat eooperațiunea' ambasadorilor
«Franciei şi Angliei. Ea adaugă că este sigură că va obţincă pentru d-l TPudoriţă
Analele A. R.—Tom.

XXXIIL.-—Memoriile

Secţ. Istorice.
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«Balș Caimacamia în schimbul sumei de 25.000 ducați (cam 300.000
franci)

«şi d-l Balș a răspuns că nu va primi Caimacamia decât cu
asigurarea că va

«fi numit pe urmă Domn».

-

e

a

d

«Informaţiunilo acestea sunt sigure; dar rog cu insistență pe
E. V..să vă
faceţi a le ignoră, căci divulgurea lor ar puteă compro
mite întrun mod grav
persoana dela care le am».
i
i

In 14 Iulie Marele Vizir adresează Domnitorultii Grigor
ie A, Ghika,
următoarea depeșă telegrafică;:
«Maiestatea Sa
Moldovei, a numit
domniei Moldovei;
primirea, prezentei

Imperială Sultanul socotind să vă desăreineze de
domnia
pe d-l Vornic 'T udoriţă
Balș în calitate de Caimacam al
în curând veţi primi depeșa meu oficială, dar
odată cu
veţi lăsă fără întârziere frânele guvernului».

Tot în 14 Iulie Marele Vizir comunică prin firul
telegrafic Vor-

nicului Teodor

Balș: numirea sa de

Caimadam;:

”
«Maiestatea Sa Imperială Sultanul găsind de cuviin
ță a vă numi Cuimacam

al domniei Moldovei

şi de a desărcină pe Principele Grigorie Ghika din
funețiunea de Domn, l-am invitat telegrafic a depune în
mâinile D-voastre frânele admini
straţiei.
«Veţi primi depeşa, mea

DO
IN a
olicială şi Fermanul de investiţură»..

ae

Nu s'a trecut săptămâna; şi ermanul Impărătesc
pentru numirea
Caimacam

ilor a, ieșit din Cancelaria Inaltei Porţi.
Fermanul Impărătesc, adresat d-lui Vornic
Teodor Balș, cu data,
de jumătatea, lunii Zilkade 1272 (jumătatea
lui Iulie 1856);
«Sfârșindu-se domnia Prințului Grigorie Ghica,
carele a fost numit de Mine
Voevod al Moldovei, ce face parte întregitoare
a Impărăţiei Mele, cl a fost
rechemat.
„
pe
A
E
«Spre dovada simţimintelor Mele, ţintind
la ferici
- tuturo
rear locuitorilor
„Imperiului Meu, Impărăteasea Mea plăcer
e, întipărită de bună voință, doreşte
ca privilegiile
să fic mănţinute

ce au fost lor
și

hărăzite ab-antiquo:

întărite cu deplinătate

de

către” Inalta

și ca: Reglementele

Poartă

ţerii să fie

îmbunătăţite. şi completate întrun chip priinc
ios pentru
: binele locuitorilor.
<Prin stipulaţiile Tratatului general încheiat.
cu fericire, sa hotărît a asi„gură ţerii legi
fundamentale ce se vor statornici după
o
toare. Timpul de a împlini această stipula
ție a sosit, și
buinţă ca, în curgerea, acestor dorite desbat
eri, cârmuirea
celei mai desăvârșite nepărtiniri, și că
tu, Caimacame,

desbatere pătrunzăfiindcă este de trețerii să fie în starea,
tu eşti. cumoscut de

DIVANURILE AD-IHOC DIN IAŞI.ŞI BUCUREȘTI, ft.

Mine

ca

un om. ce te-ai

deosebit prin
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credinţa, ta, dreptatea,

dragostea

către Patrie.şi integritatea, Căimăcămia. Voevodiei Moldovei
s'a încredinţat,
prin porunca și hotărîrea Mea. Suverani, înţelepciunii tale și
credinţei, ca tu
să fii șeful cârmuirii vremelnice, până la numirea noului
Voevod, care va fi
ales și orânduit după modul prescris prin viitorul nou reglem
ent al țerii.
«Până când reglementele. de faţă vor fi îmbunătăţite și complet
ate, se va
urmă potrivit cu principiurile lor, asemenea se va conside
ră praviliceşte
anulată și desființată orice dispoziţie făcută despre „administraţia
ţerii, ne-

întemeiată pe legile fundamentale ale ţerii. Cârmuirea dar provizorie
încre-

dințată înțelepciunitale
i. va fî datoare a lucră pe această cale; și fiindcă,
după cum s'a hotărit, dorinţele locuitorilor trebue să
fie „cercetate asupra,
îmbunătăţirilor lăuntrice ale țerii, precum aceasta se:
va face obșteşște ştiut
mai apoi printr'un Firman Impărătesc, este de datoria
populațiilor a așteptă,

acel moment în poziţia celei mai depline. supuneri; și
tu, tu vei fi dator, lu-

cerând cu bun cuget şi cu dreptate a jertfi toată luarea
ta de seamă la mănținerea. bunei orândueli în ţară. Este dar de Impără
teasca Mea voință ca, tu
să iei măsurile potrivite cu aceste principii, şi ca tu
si pui toată silinţa spre

a asigură, fericirea” populațiilor.

Sa

Ma

«Spre a-ţi explică celo mai sus arătate și a-ţi încunoştinţă
misia ta, s'a slo-

"bozit Firmanul de față dela

Impărăteasca

Mea Cancelarie. Indată ce voinţa

Mea Suverană va fi cunoscută ție, tu te vei supune
nirea poruncilor Mele».

Fermanul

prin care fostul Domn

cu întregime la îndepli-

Alexandru

Ghika . se

Caimacam al 'Țerii-Românești, din 15 Iulie 1856:

-

numește

«Alexanndre

Ghika, vechiule Domn siȘ acum Caimacumal Valahiei,
vecinicească-se vredniciile. Voastre, -.. .
Sa
Ie
«Termenul misici. Prințului Barbu Ştirbei, fostul din a
Noastră voință rânduit_ Domn al Valahiei, parte integrantă a Imperiului Nostru,
fiind expirat, s'a
depărtat din funcţiile sale.
|
|
|
|
"«Fiindcă Impărăteasea Noastră voință este ca, spre
dovedire de Inalta soli-

citudine și bunăvoințăco avem către toţi locuitorii
acestei Impărătești a
„Noastră provincie, administraţia din lăuntru a (erii să. se
reformeze și să: se
perfecţioneze așă, încât păstrându-se Și întemeindu-se privilegiile
acordate din
vechime

de Inalta Noastră Poartă

“lor petrecereşi fericire.

i

locuitorilor

|

|

Valahiei,.
să le asigure

|

Dunu

Da

«Fiindcă stipulațiunile obștescului tratat, de curând cu
norocire încheiat, au
hotărit ca noua organizaţie a administraţiei acestei
provincii a Imperiului
Nost

rusă se desbată și să se
această hotărire a ajuns:

hotărască, şi epoca de a se pune în-lucrare
De
i
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«Estede cea mai mare importanță 'ea, pe câtă vreme se vor ţincă deli-.
beruţiile întraceasta, administraţia ţeriisă păstreze o poziţie -cu totul : nc=:
părtinătoare. o
Ma
me
A
«Cunoscând dar simţimintele Voastre” de credinţă, de dreptate, de patric=:
tism, și zelul, prin acest Impărătese“al Nostru Deeret, îneredințăm fidelității:
Voastre funcţiile de Cuimacam ul: Domnici Valahiei, spre a guvernă
vremel"micește ţara până la alegerea și numirea de Domn, care: se va face
potrivit
nouălor statute şi regulamente, ce sunt a se așeză și după modul ce se va
fixă.
«Până la săvârşirea revizici statutelor astăzi:în ființă, este de neapărat
în:
principiu, 'câ aceste statute să-și aibă” puterea lor lucrătoare: așă dar, orice:

act privitor la administraţie și starea viitoure a țerii, carele nu va
fi: conform cu reglementele' fundâmentale astăzi în fiinţă, se va consideră
în 'prin-!

cipiu ca în neființă; trebue, prin urmare;

principiu în administraţia
Voastre.
«Fiindcă

ad-interim

ca totdeauna să fii mişcat

a Valahiei “încredinţată

aaa
|
s'a hotărit, și mai târziu prin' Împărătese

de acest

înţelepciunii

E
al: Nostru Decret se va

specifică, ca și: dorinţele. populaţiei să fie consultate asupra
reformelor din
năuntru ce se vor face în Principat, locuitorii” ţerii sunt datori
să adăste cu -

o deplină supunere rezultatul acestor lucrări; iar din
parte=Vă, întrebuințând |
dreptateași echitatea, "Veţi. stărui, după. datorie-Vă,
sa se: păstră liniștea, ob-

ștească, luând toate măsurile trobuincioase spre acest sfârșit,
și făcând tot: ce

va depinde de înși-Vă, pentru asigurarea, bunci. petreceri
a populaţiei.
«Acestea sunt Impăriteștile Noastre voințe. Ca să cunoaşteţi
cele de mai
sus, și ca numirea Voastră să se obșteuscă, s'a dat acest
Ferman din Impără-

tescul Nostru Divan.
|
|
|
Da
«Indată ce veţi luă cunoștință de cele: întrinsul. cuprinse,
-Vă .veţi grăbi a
îndeplini Impărăteştile Noastre porunci, și veţi îngriji
a aduce întru. înde-.

plinirea datoriilor Voastre înţelepciunea, credinţa
și dreptatea,
«Dat în 15 ale lunii zilcade anul 1273 (3/5 Iulie
1856).

„i
- -..;

În 15.lulic,. Spătarul Mihalache Cantacuzino Pașea
nu și ,Voenicul
Constantin
Hurmuzaki au rădicat. vocea lor pentru a protes
tă, . în
conta scrierilor d-lui Nicolae Istrați, care a
combătut prin publicitate Unirea.
a]

«Câtevă, întâmpinări asupra «Chestiei zilei» a d-lui Nicol
ae Istrati,

de d-l Mihalache

Cantacuzin,

dela 3 (15) lulio 1856:
«Î. Autorul broşurii

articol publicat în «Steaua

i

zice că întrunirea «deşteaptă în unii mari

în alţii mari temeri»—se

Dunărei»

sperări'și

înțelege, socotim pe cei cu sperări, pe acei cc 'vor

|
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unirea, și progresul. Acci cu temerile, de ce se tem? Nu

abuzurilor ?

.

|

a

cumvă
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de stârpirea.

.

«II. Sfatul dat să nu ne erăbim «de a ne pronunță întru această chestie
foarte

importantă», este prea bun, și cci ce vor unirea sau gândit de
mult la cele
ce ar [i de folos ţerii lor; să lase dar timp și celorlalți a se
gândi de acum
înainte. Iar cexecsul de patriotism», ce se impută. celor cu Unirea
nu-l credem
să lic o scădere morală.
|
|
«III. Dacă cuvântul «în unire stă tăria, este cuvântul lui
Dumnezeu ?» upoi
desbinarea, antiunirea, al cui cuvânt este?— «Este unire,
în bine, şi unire
în rău,» zice autorul. Cei buni se unese la Dine, cei. răi la
rău, iată răspunsul.
«IV. Deși «leteniile sântei leturghii se repoartă numai la unire
în religie,»
însă unirea aceasta sufletească se cere dela creștini, pentru
ca să o pue în

lucrare la toate cele folositoare ;.altfel sar asemănă cu o sămânță
fără roade.

«V., Prea adevărat lucru este, că: «Imperii mari și
regate sau şters de pe
hartă» ; dar cu atâta mai adevărat este Şi aceea, că cele mici
se şterg mai
curând și în mai mare număr. Si oricum ar fi, oare nu-i de
datoria noastră
să căutăm ca. țara să ne fie mai mare, și măcar cât decât mui
tare?
«VI. Autorul zice chiar unite «Principatele nu se vor puteă
apără. prin
propria lor putere»; nimenea nu pretinde din contra; dar dreapta
judecată
"ne spune că unite fiind, tot mai anevoie vor puteă îi înghiţito
și la întâmplare tot ar puteă rezistă, până le-ar veni un ajutor.

» «VII, Cine ar vrea ca «Românii să primească cele întâi lovituri»,
sau
«VIII. Ar dori ca să fim cexpuși de a ne bate cu Nordul», sau măcar
cu

oricine altul? Dar din nenorocire

poziţia ne este de aşă fel, că chiar când

se. bat alţii între dânșii, noi tot suferim. Pătimi-oar țerile mai mult,
decât
au pătimit în răsboaele trecute, dacă sar întruni ?,
,
e
«IĂ. cRusia a intrat și a trebuit să iasă din Principate

dar cine ne poate

de zece ori». Aşu-i,

spune că mai viind, ar ieși iarăş? Noi am dori de a nu

mai face usemeni încercări ; de aceea vrem să ne întrunim,
o
«X. «Statele-Unite şi Elveţia» nu .ne pot fi de exemplu. Ţerile acelea
au
o: poziţie. excepţională, și apoi chiar şi acelea au un guvern central,
lucru ce
ne dă dovadă pentru întrunire, iar nu şi în contra ei. Şi dacă,
<ĂI. «Grecia», precum. zice autorul, n'ar fi profitat nimic cu guvernul
ce
are acum, nar fi de mirare: căci ca în timp „de mai multe sute de
ani
na avut nici. un fel de organizare ; dar cu toate că a fost cu greu dea
pune
deodată un popor așă de ncastâmpărat, pe calea civilizaţiei, totiș nimeni
nu poate tăgădui că n'a făcut oarecare progres.
.

„ «XII. De este adevăr că antiunioniștii «nu ţin de alteevă decât de privi-

legiile strămoșești», upoi cum.poţi zice că «n'avem dreptul de a
pretinde
unirea?» De mam avea nici dreptul de a ne întruni şi a ne da nişte
legi cum

|
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se cade, apoi ce ne-ar mai rămâncă din autonomia
decât suma abuzurilor cari.sau întrodus ?

ȘI privilegiile

noastre

<XUL. Naţionalitatea română nu 0 avem toţi în convieţie», zice “autorul.
Văzând urmările unor oameni, mul au început a crede că autorul are
dreptate.
«XIV, «In acest grad de pericol: am pune. și religia părinţilor noştri, care
a ajuns a nu aveă preţ la mulţi dintre cărturari.» Oare nu cumvă și la
mulți dintre farisei? De ar fi să răscolim ţărâna părinţilor noștri,. apoi
i, desbrăcaţi fiind de patimi și de tot lucrul înjositor, de sigur că ne-ar
inăeinnă la, întrunirea Principatelor ca la o singură ancoră de. mântuire, şi
ne-ar spune că dacă religia părinţilor noștri” nu s'a pierdut atâiea sute de
ani, bântuită de feluri! de litfe, şi poporul fiind în întunerecul neştiinţei, cu
atât mai puțin, se va puteă periclită acum, când tot a mai străbătut o rază
de lumină şi când chiar și clerul a început-a fi mai luminat.
«XV. Ca dovadă, de sinceritatea. antiunioniștilor, autorul spune că «au şi
sentimentul patriotismului, dar au și legături: de familie, dar au şi legături
de averi». Au doară acelor ce vor întrunirea le lipseşte tot şirul acesta de «şi»?
Sutele de. boieri proprietari, de neguțători, de meseriași, cari sau declarat:

pentru întrunire din toate părțile ţerii, mau și ei casele
Dar

tocmai

pentru aceea, își doresc

un

viitor mai

sigur

şi familiile lor?
pentru. patria

lor!

Şi apoi unde, cu cine, sa arătat?
|
|
«AVI. «Dispreţ către proprietari și către neguțători 7 "Tocmai acei-ce vor
întrunirea au declarat: ca bază a alegerilor viitoarei Obșteşti Adunări pe proprielari și neguţători, fără îînsă a, strâmbătăţi pe celelalte clase, și dacă vor
unirea, apoi

tocmai

pentru * a da o mai

mare

siguranță proprietăţii

și. fami-

liei, o doresc ei cu atâta căldură.
<XVII. «O putere limitrofă (Rusia) vooște unirea.» Pe puterea aceasta nu

o iartă onoarea de a face altfel. Cum ar putei

zice acum

că este rău un:

lucru pe care l-a sancționat în Regulament ca un lucru firesc și bun? !
cĂ VIII. Autorul se mai teme «de rivalitatea” dinăuntru», dacă Sar întruni
Principatele. Cu totul din contra : când va fi țara nai mare, micile ambiţii
păcătoase nu vor mai puteă avea nici un efect.
„_<ĂIĂ. Se mai zice că cantiunioniştii vor să păstreze raportul legal cu Furcia». Dar cine-i acela, dintre cei ce vor unirea, care ar voi să rupă raportu-

rile legale cu Poarta? De cunoaște autorul pe cinevă, să ni-l arate, Aceasta
însă este o vădită denunțare și o uricioasă calomnie,
«XĂ. Antiunioniştii «nici cu Domn pământean». n 'ar voi întrunirea. Acei
ce o vor, din contra, nu fac tocmai cel mai mare ciz de Domnie, şi dacă
doresc ca noua căpitenie a Statului să fie dintr'o dinastie suverană, ci 0 vor

numai ca prin aceasta să i poată secă rădăcina

pomului

discordiei, și ca să
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se poată pune odată un frâu îndătinărilor celor rele care
sunt adevărata
peire a ţerii. Şi apoi lăsând toate lu o parte, unde-i bărbatu
l . îndestul de

capabil între noi, care să poată răspunde la o chemare aşă de mare?

«XĂI. «Sângele strămoșilor», de care se vorbește atât în «chesti
a zilei»,
„na apărat «Obşteasca Adunare», precum ajunsese a fi în timpii
de pe urmă
Și nigi acea mare comoară numită «Regulamentul.» Acel.sânge
preţios sa
vărsat, pentru:ca să avem totdeauna dreptul de a ne da legi şi de
a ne alege
Domnitorul, de a face pace și răsboiu și alte multe drepturi, de
cari unor
oameni se vede nici le pasă, deși au aer a se preocupă. numai
de dânsele,
și cari toate la un loc înfiinţează drepturile şi privilegiile
strămoşeşti.
în- .
temeiate. pe autonomia și suveranitatea noastră, fără a jigni întru
nimic suzeranitatea “Turciei pe care nimeni nu o respinge.
"

Constantin Hurmuzaki
(15) Iulie 1856, articolul

Principatelor—»:

”

a publicat, în «Steaua Dunirei» dela 3
următor, întitula
—« tUn renegat al Unirei

|

|

|

|

cÂstă iarnă, când ne veni trista ştire: despre rezultatul conferi
nțelor dela
Constantinopole în cauza Principatelor; cine alergi zi și. noapte
din casă în
casă şi ne agită în contra 'Pureilor? D-l Neculai Istrati.

«Cine strigă mai tare în contra tendinței Porții de a călcă driturile
- stră-

moșeşti şi a preface Principatele
în pașalăcuri? D-l Neculai Istrati,
«Cine provocă întruniri și adunări numeroase, cine peroră
mai tare, cine :
jucă rol de tribun al. poporului, de Baș-agitator? D-l N. Istrati.
«Cine și-a stricat mai mult pieptul, îndemnând la o manifes
tare energică
în contra protocolului conferințelor dela Constantinopole
din 11 Fevruarie ?

D-l N. Istrati.
«Cine

|

chemă pe toţi in corpore

ie

|

la curte spre «a sili» pe Domnitor.ca

subscrie împreună protestul? D-l N... Istrati.

să

„-

«Cine 'strigă în gura mare: «dacă Vodă nu va voi să subscri
e împreună
cu noi protestul, să me;gem la Mitropolie și să protestăm ?»
D-l N.. Istrati,
«Cine a subscris, cu litere mari, protestul din 18 Fevruarie,
în contra protocolului conferinţelor dela Constantinopole din 11 Pevruarie
? D-l N. Istrati.

«Cine a cerut între altele şi «Unirea Principatelor?» ȘI — D-I N.
Istrati.

«Dar! şi d-l N. Istrati a cerut Unirea. Principatelor!
Ma
«Dovadă, protestul subsoris de d-lui şi protestul acel curajos,
acel energic,
acel patriotic, care face onoare atât acelui ce l-a compus,
cât şi acelor ce
l-au subscris și care, între altele, cuprinde şi următoarele
cuvinte: «Aceste
declaraţii, făcute întrun chip atât de solemn în faţa univers
ului, au fost

pentru Români piatra credinţei în mijlocul
pe urmă

viforelor

și temelia speranţelor celor mai scumpe,

și al nenorocirilor de

că la viitoarea pace,

iuFă

S8

a

DIANE
R E A. STIDZA

Dita noastră patrie nu numai va, păstră ceeace a avut, dar încă va dobândi tot
ce-i mai trebue, pentru ca să poată împlini. misia: ce de către Provedinţă şi
interesul Europei i s'a pus la gurile Dunărei, adecă Unirea Principatelor».
«Cu toate acesteatot
. d-l: N. Istrati, ca un bun comediant carele, prin îndatinata sa schimbare de roluri, a ajuns la o virtuozitate atât de rară, încât
a întrecut chiar și Metamorfozele lui Ovid, astăzi ni se înfățișează sub mască
ultra-turcească ca stegar al Neunirei Principatelor şi—risum teneatis, amici—
ca apărător al privilegiilor strămoșeșşti,. între cari, secole întregi, a. figurat
și răposata sclavie, după care mai toţi partizanii neunirei și astăzi încă oftează;
ni se înfățișează, zic, ca 'apărător al: «suzeranității Porții», ba chiar și al
însuș «Imperiului otoman», :pe care numai aceia l-au putut atacă, cari, ca
diimnealui, au fost în stare de ase face de bună voie crainic public,. cetind
în biserică la Sf. Spiridon buletinul biruinţei rusești din Asia.
|
«Vai de Imperiul otoman, dacă soarta lui ar atârnă dela apărarea ce-i promite un' cameleon, un Proteu politic, ca d-l N.. Istrati, sau «Nepărtinitorul»,
carele neputând dispune nici de talent, nici de cunoştinţe ordinare, -necum
de cunoștințe publice, îndoapăpe cetitorii săi cu greţoasele lepădături,
culese
din cele mai desprețuite foi străine — din foile. inspirate de inimicii cauzei
Românilor.
a
a
a
«Noi am plânge soarta 'Turciei dacă ea, care singură a putut
susţineă, la
Dunăre o luptă glorioasă cu giganticul colos dela Nord, astăzi, după
înche- ierea păcii, ar fi redusă la, trista necesitate de a așteptă :apărarea
driturilor

sale dela o mână. de oameni; compusă din cunoscuţi inimici ai ei. Dar!
din

cunoscuţi inimici ai ei, zicem; căci cine. nu știe că mai toți
amicii. politici
ai «Nepărţinitorului» au fost, toată vicaţa lor,. sateliți ai consulilor
ruseşti,
partizaniși scutelnici declaraţi ai Rusiei, instrumente ale politicei
ci, şi arătau

cu degetul pe acei cari cutezau a «vorbi»

măcar de

suzeranitatea

Porții?

Cine nu ştie, că tocmai aceia cari se zie astăzi apărători
ai suzeranității, în
timpul. ocupaţiei rusești, au renegat Tureia întru atâta,
încât ascundeau chiar
și. Nişanurile turcești,
pe când chiar şi d-l Kotzebue purtă încăpe al său?
Intocinai ca emancipaţii cari, nedeprinși a, trăi fără:
stăpân, umblă căutându-şi nou stăpân, tot acești apărători ai «Imperiului otoman»,
poate pentrucă
n'aveim încă consul rusesc.în Moldova, năzueșc astăzi
la -alt stăpân, unde
neunirea Principatelor. află șimpatii ' încurajătoare.
Me
De
.„«ȘI apoi încă mai are d-l N. Istrati curajul de a .se servi
de un argument

perfid al jurnalelor. de Viena și a reprezentă. idea Unirei

o. intrigă rusească,
lumea diplomatică
rară, înțelepciune și
la cel dintâiu rang

când
este
tărie
între

Principatelor ca

toată, lumea știe că autorul acestei idei măreţe
în
alesul Franciei, Imperatorul Napoleon III, a- căruia
de voință a ştiut a înălța acea. binecuvântată țară
staturile Europei, a dictat pacea dorită.şi a
con-
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tribuit la răsturnarea protectoratului uzurpat și la asigurarea driturilor noastre, mai mult decât celelalte puteri împreună.
«Chiarşi „acei cari, ca d-l N. Istrati, nu cunosc altă limbă, decât acea'ro„mână, se pot încredință din «colecţia protocoalelor conferințelor dela: Viena»,
traduse de d-l Codrescu, și anume din protocolul. VI, că: reprezentantul
generoasei Francii, d-l: Bourqueney, a propus, încă la: conferințele - din

Viena, în 26 Martie 1855,

fiumiliile domnitoare

Unirea . Principatelor

sub un prinţ: din una din

ale Iuropei, şi a desvălit această idee de mântuire în-

tr'o expunere plină de lumină și de adâncă pătrundere politică,— expunere

bi
demnă de marele renume al-'acestui bărbat de stat.
i
“«Dacă autorul .«Chestiei zilei în Moldova»
ar fi cetitși protocoalele conferinţelor dela Paris, și anume protocolul No. 6.din $.Martie 1856,ar [i mai
văzut: 1) că; și la Paris, Unirea Principatelor s'a propus și sa apărat cu căldură tot de către reprezentanţii mărinimoasei Francii; 2) că Unirea s'a adoptat și de către ilustrii reprezentanţi ai' Angliei, Rusiei și Sardiniei, pre-

cum mai târziu și de: către reprezentantul Prusiei, are a dat Românilor
atâtea dovezi de bunăvoință, și 3) că -plenipotentul Austriei, d-I: contele

Buol, n'a putut altmintrelea împiedică, proclamarea :hotărîrii “majorităţii.
fa-

vorabile Unirei, decât prin adoptarea ei condiţională; iată cuvintele lui proprii: «Mai târziu,și când seva fi constituit în Principateo' instituţie care
ar putea [i considerată
ca un organ legitim al dorințelor țerii, 'se va: puteă
procede la unirea ambelor provincii cu deplină cunoștință a lucrurilor».
«De cunoştea
d-l N, Istrati aceste protocoale, ne-ar fi scutit de ridicula

întrebare: «Unde anume am putea vedeă documentul

doveditor, că Oeci-

den
este:tul
întradevăr dispozata transf
poziţiaorm
noastră ă,
politică ?» -

" «Spre mai mare încredințare, noi mai cităm 'câtevă fragmente: din protocolul şedinţei din 8 Martie; iată-le: «Dumnealui întâiul plenipotenţiar al Franciei

este de socotință, că Unirea ambelor Principate răspunde la nevoile descoperite

prin cercetări - pătrunzătoare, că Congresul. ar -trebui să o admită și să
o
proclame», şi mai departe: «Unirea Principatelor, fiind fără contrazicere un
clement de tărie și de prosperitate, răspunde la obiectul propus îngrijirei

Congresului». :

îi

Dai

Sa

e

«Din aceste toate și orhii pot vedeă: a) că stăruința pentru Unirea Prin=
cipatelor, departe de a fi necompatibilă cu respectul şi recunoştinţa cuve-

„nită Puterilor Occidentale, mai ales este un omagiu, ce datorim mărinimoasei

majorităţi a Puterilor reprezentate: la' Congresul din Paris; D) că nu:acei ce

doresc Unirea Principatelor pretind a modilică Tratatul de pace, ci din con
tră tocmai aceia, cari, prin opunerea, lor la hotărîrea majorităţii Congresului

și prin năzuirea lor numai la una din Puterile aliate, zădărnicese scopul
resbelului și spiritul Tratatului, care a fost şi este desființarea, a orice pro-
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tectorat excluziv, a orice amestecare în trebile dinăuntru -ale Principa
telor ;
€) că cererea Unirei Principatelor nu este.o purtare :manifos
tă în contra
Curţii Suzerane, după cum. declamă d-l Istrati, nu stă nici
cum în contra-

zicere. cu suzeranitatea,

„„ «Congresul

Porții, căci «suzeranitatea» nu este «suveranitate»,

dela :Paris, acest areopag. compus

peane, de -Dărbaţi îmbătrâniţi în studiile şi

de corifeii diplomaţiei Euro-

practica

politicei şi a dritului

gintelor, niciodată n'ar fi. propus Unirea “Principatelor,
dacă . aceasta ar fi
o căleare a suzeranității Porții; căci scopul resbelului
a fost apărarea; iar
mu surparea driturilor Porții.
|
tă
«Dacă capitulaţiile — așă se numiau toate tratatele
între Turcia şi Puterile creștine —.nu sunt litere moarte, nu - sunt
hârtii răsuflate, dacă. dritul
gintelor nu este o crudă minciună, Principatele au
fost şi sunt «suverane»,
și, prin urmare, pot încheiă
— după cum :avem atâtea exemple
— atât cu

Puteri. străine, cât și între sine, tot felul de tratate
;- așă - dar-și
„pentru Unirea acestor două staturi.
... ...
E

Tratatul
|

„câltă dată vom trată despre această materie
mai pe larg, şi vom dovedi,
cu istoria și dritul gintelor în mână, că prin
recunoașterea suzeranității. și
chi
prinar
'plata unui tribut, necum «unui ;peșcheș»,
cum' se numește acea
dare: în capitulaţii, «nu se pierde” suveranitatea»,
e

„„cAstă dată vom. mai întreba încă pe d-l Istrati,
'cum poate apără d-lui și
«Nepărtinitorul» «suzeranitatea, Porții», când
«Jurnalul de Constantinopole»,
No. 714 din 1*/x lunie 1856, jurnal subvenţionat
de guvernul turcesc, pretinde că. Poarta

otomană nu. este «suzerană», ci «suverană».
a Moldovei și
a Valahiei.
Da
.
i
i
«Nepărtinitorilor ! cetiţi acel. jurnal, și schimba
ţi-vă progiamul.. Sau spuneţi-ne și. nouă, cum .se potrivește :progra
mul d-voastră cu următorul fragment. din sus citatul. articol?
N
ca
«Este necontestubil. că Hatihumaiumurile
: date “Principatelor sunt mărturii
nerecuzabile: ale «Suveranităţii» și nu alo «Suzeran
ităţii» Porții asupra acestor
feri.» “Pot acel jurnal.se arată - nemulțumit
„cui “Tratatul 'de pace dela Paris,
pentrucă n'a recunoscut «Suveranitatea»
Porții asupra «Principatelor», adăogând că
„următor:

articolul -atingător de aceste țeri ar fi trebuit
a se scrie în modul
«Sub
garanţia

Puterilor,

protectoratul

uzurpat

al Rusiei asupra
Valahiei şi Moldovei este supat, şi Inalta
Poartă întră iar în «suveranele»
sale drituri asupra . acestor”. două provincii
“ale Imperiului otoman, cari se
vor administră de acum . potrivit: cu - Hatihumaiumu
rile . octroiate prin Sul-

tani.» — Sapienti

Pauca—

.

De

îi
«Ne rezervăm dreptul de a supune doctrina
«Jurnalului de Constantinopole,»
cât

şi «Chestia: zilei» unui examen

pătrunzător și conștiinţios».
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Situaţiunea Moldoveiîn urma .instalăvii: Căimacămnici Vornicului
Teodor Balş este caracterizată, în raportul din, 24 Iulie,
trimis: do

- Consulul

Place

Comitelui

Walewski.. :

a

cAm adus la cunoștința E. V. retragerea: Prințului Ghihka și instalarea noului |

Caimacam, care trebue să administrezeîn mod provizoriu țara.
«Am raportat de asemenea împrejurările. cari au însoţit instalar
ea oficiali
a acestui guvern interimar, a
Pa
aie

cceste incidente diverse şi influința lor probabilă asupra cestiuriii Unirei
Principatelor mă silese'să expun E. V. în mod clar situaţiunăa ţerii.
|
«Când am venit în Moldova, âm Băsit populaţiunea cu totul mișcată
de

declarațiunile ce E. V. și majoritatea plânipotenţiarilor aţi făcut
în Congresul
din Paris, privitoare la Unire. Se speră că un proiect atât de
potrivit cu

dorinţele și interesele Principatelorși sancţionat mai dinainte printr'o
dispoziţiune a Regulamentului Organic, nu va mai întâmpină piedici
serioase,

din momentulîn care

obținuse asentimentul aproape al tuturor Puterilor,

iar Puterile cari nu doriau realizarea Unirei declarase că, se vor
conformă
dorințelor ţerii, exprimateîn mod liber. Astfel.s'a văzut cu plăcere Divanu
l
obștesc profitând de cea dintâi ocazie ce i sa dat, pentru a se asotiă
la
demersurile ce făcuse Domnitorul. Eră de ajuns prin urmare 0 mică
impulsiune pentru a produce în Moldova, o manifestaţie generală,
«De altfel când judecă cinevă, aceste țeri, nu trebue să piardă
din , vedere
caracterul locuitorilor lor. Fondul acestui caracter îl formează, nedtime
rirea

și frica: aceasta nu trebue să ne surprindă. Niciodată n'a fost
vreo ţară supusă la mai multe hărţueli și influinţe, diferite. Incunjuratede
trei state mari,

de cari se tem în acelaș grad, dacă nu pentru aceleași cauze,

Principatele,

" Dunărene trăesc. totdeauna cu frica de a nu. fi întro zi absorbi
te cu totul
de unul din ele. Având convingerea îndeajuns de întemeiată,
:că Angliaşi

Prusia nu pot întreprinde nimic eficace contra lor sau pentru ele,
ele nu-și

pun sperânţele lor decât în acţiunea, Franciei. Depărtarea
Franciei

le garan-

tează în contra oricărei putințe de absorbire; politica ei
față de ele implică
totdeauna prin sine însăș idea celei mai desăvârșite dezinte
resări, Și aceasta,

explică, independent de legăturile de rassă şi.de curentu
l care le atrage spre
obiceiurile și limba noastră, simhpatiile Românilor, pentru
noi, precum și în-

crederea lor în cuvântul nostru, Ei nu așteptau

dar îl așteptau.

E

Ie

«Fără îndocală, manifestaţiile

Domnitorului

decât un

semn

a

și Divanului

dela.noi

aveau. 0 valoare

considerabilă, ce rezultă, mai ales din poziţiunea înaltă
a' organelor lor. Dar
aceste acte nu constituiau oxpresiunea dorințelor. întregei
„populaţiuni, - aşă
cum a cerut-o Congresul din Paris, şi multe persoane ezitau
încă de [rică,

)
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dușmăniei 'Purcici şi: Austriei, dacă star pronunță

înainte de a se vedeă, Unirea asigurată de ajutorul. Franciei. In astfel de îm-

prejurări aţi binevoitE. V. să mă trimiteţi în Moldova,
vestit cu instrucţiunile
cele mai categorice.

după ce

m'aţi

în- .

«Ştiu.că unele motive ar fi părut că mă obligă a întârzia. Căci se puteă
naşte întrebarea, dacă nu eră cumvă periculos a pune în mișcare o po-

pulaţiune întreagă pentru o cestiune vitală, care nu poate

decât

să excite

pasiunile, dacă acest pericol se va mări în urma întârzierei, ce prelungirea
ocupaţiunii austriace o aducei intrării în funcțiune a Comisiunei Europeane,

dacă o manifestaţie favorabilă Unirei nu va îndemnă pe cei cari îi sunt duşmani

să facă ulta în sens contrariu, dacă, în sfârșit, susceptibilităţile 'Purciei,

deșteptându-se prin demonstraţiuni pripite, nu vor face ca această Puteie să

jea măsuri pentru

a le împiedică

efectul.

«Nu mi-am ascuns de loc aceste obiecțiuni, dar în acelaș timp răspunsul se
prezintă dela sine.
|
a
|
«1. Dacă populaţiunea moldovenească poate [i pusă în mişcare cu ușurință,
ca poate fi mânuită și îndreptată tot atât de uşor, dacă nu-i lăsată să ajungă

la o prea mare exaltare, Inflăcărând-o nu puteam să mă tem de nimic,
mai
ales că având la îndemână la lași pe șefii acestei mișcări, îmi eră
uşor să
le inspiro direcțiune moderată. Faptele ce le-am expus în coresponde
nţa
mca și situațiunea actuală a țerii au justificat cu prisosinţă prevederile
mele.

«2, În cât priveşte întârzierea sosirei Coniisiunei pe teritoriul Principatelor,

oricât ar fi de regretâbilă, nu

eră eu neputinţă să trag folos din ea.

Dacă

Comisarii
sar fi prezintat după semnarea păcii şi dacă ar [i întrebat ime- diat populăţiunea, nevoia acestei de a se întruni, de a-și
formulă dorinţele,
aceasta ar fi putut aduce în sânul ei o fierbere, pe care poate
n'ar fi putut-o .

stăpânio administrație

trecătoare,

totdeauna

mai

slabă

decât

un

guvern

stabilit mai de mult ; profitând însă de timpul ce i-a rămas,
îi eră ușor să se
consulte în linişte, să-și dea seamă, fără urăși să meargă
la vot, oarecum

fără grabă prea mare. De altfel guvernul domnesc cră aci pentru
a înăbuși

orice încercare de “dezordine; și dacă în aceste demersuri
pregătitoare s'ar
fi amestecat și puţină pasiune, aveă, tot timpul necesar
să se potolească
așă fel, încât Comisiunca n'ar -fi avut i apreciă decât
expresiunea liniștită

şi chibzuită a adevăratelor nevoi ale țerii !

|

«3. Fără îndoeală manifestaţiunile în favoarea Unirei
trebuiau să dea nuştere lu altele în sens opus. Dar departe de u vedeă
în aceasta un motiv de
„a ezită, nu vedeam “decât un motiv mai mult să nu-mi-fie
teamă de a pune
cestiunea în mod sincer.
i
«Toate Puterile au declarat că vocse să se conformeze
dorințelor populațiunei ; nici una din ele nu are. prin urmare intențiunea
de a o su prinde
e

DIVANURII.R

AN-HOC

DIN

IAȘI ȘI BUCUREŞTI,

II.

-93

întrebând-o. pe neașteptate,
și deci nici una nu poate să se teamă ca adiersarii, ca și partizanii Unirei, să aibă ocazia de a se explică cu: maturitate.

«Voiu adăogă că din punctul nostru de vedere eră avantajos să procedez

astfel. Căci partidul Antiunionist,. de care s'a făcut oarecare szomot, este în
realitate cu mult mai puţin numeros decât. pare, și “nu eră rău -de a-l somă
să se arate, să-și dea numele membrilor, să-și expună: motivele, pentru
ca
să se ştie în ce-i constă adevărata lui valoare.
ă
«4, In sfârșit, în cât priveşte 'Tureia, ar fi o greșeală gravău crede, că oa
nu știe perfect cari. sunt dispoziţiunile Moldovenilor. Demonstraţiile acestora,
nu puteau să-i aducă nimie nou tu privire la dorința Unirei, care .ar aveă
fâră îndocală ca scop să scape aceste ţinuturi nenorocite de venalitatea: hră-

pariţă a ministrilor Porții. Astfel ori se făceau ori nu se făceau demersuri
imediateîn favoarea Unirei, nu eră: mai puţin ncîndoios că 'Turcia va: uză,

de puterile ce i-a dat Congresul din Paris, ca, să organizeze un guvern provizoriu în sensul cel mai favorabil .vederilor ci...
: -..:
i
«Alegerea noului Caimacam este destul de semnilicativă, cu atât mai mult

că d-l “Tudoriţă Balş: face de multă, vreme -jerife: bănești. pentru a-și ajunse

scopulși că înainte cu câtovă luni fusese desemnat ca: Principe -Interimar.
„«Acestea sunt, Domnule Ministru, aţiunile ce s'au prezintat spiritului meu

pentru a coimbate obiecţiunile ce s'ar fi putut ridică în contra: demersurilor

imediate

în favorul: Unirei. Dar chiar dacă aceste argumente nu m'ar îi îm-

„presionat. decât puţin, există altul care le covârșiă pe toate și care nu-mi
permitea să ezit nici un moment. Acesta eră instrucțiunile atât, de hotărite
ce: mi-aţi dat E. V. în audienţă mea de concediu.
i

" «Astfel:.m'am pus la lucru dela sosirea mea aci și îndată ce um. repetat,
după ordinul:E. V., cuvintele E. V. Prințului și Moldovenilor celor-mai lu-

minaţi, cadică că cei co se vor pronunță în favoarea Unirei n'aveau să se

teamă de nimic

şi că -vor fi susținuți sus

și tare», efectul a fost,: că orice

„umbră de. ezitare a dispărut. Caracterul lor s'a oţelit prin. siguranța, că nu
aveau să se teamă

de nici o urmare a“ manifestațiunilor ce voiau să facă,

«E. V. aţi putut vedea din corespondenţa mea, dacă intenţiunile E. V. au

fost urmate.

aa

:

e

ţ
pi

„ «Cea: mai pacinică propagandă
s'a organizat În lași şi s'a răspândit fără
“turburări în provincii. Guvernul sa pus singur în fruntea.ci ca: să o :conducă, dându-i mai multă 'autorităte,
ae
„«Doi dintre » șefii ' clerului au publicat manifeste de. mare importanță, În
dispoziţiunile religioase în cari se află această ară, >:
E

«Sau pus -bazele unui

această idee,

ziar şi sau

ce

făcut

publicaţiuni pentru a răspândi

Sie
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în judeţe și au prezintat acolo adrese, cari sau aco-

perit de semnături. .
„«In sfârșit în călătoriile

E
intreprinse de Principe în ultimul timp, prezinţa sa

a fost peste tot locul o ocazie pentru populaţiune de a se pronunţă sus și tare

««Acestea sunt rezultate pozitive și cari au pe lângă aceasta folosul că mulţi
oameni timizi, cari astăzi ar ezită fără îndocală, se găsesc legaţi prin angajamentele ce au luat.
«Nu voiu trece sub tăcere, cu privire la acești oameni, că ei au fost unul
din motivele, care m'a îndemnat să lucrez fără întârziere, când terenul eră

încă liber de orice influință contrarie, pentru ca să nu le las răgaz dea
.
da înapoi.
«Dacă de altă parte partidul Antiunionist a crezut că trebue să opună o

propagandă

activităţii

noastre, n'avem

decât să ne felicităm, căci şi-a des-

coperit secretul slăbiciunii sale.
«In această, situaţie noi nu putem deci decât să regretăm organizarea nouei

Caimăemăii. .
.
«D-l Balș, ce e drept, n'a făcut cunoscut prin. nici un act oficial: politica
ce-și propune să urmărească ; dar este destul de ușor să o construim
din
antecedentele sale.
i
«In jurul lui au venit să se grupeze toți indivizii contrari - Unirei,
sau mai
bine cl însuş este acela care i-a adunat și le-a dat cuvântul
de ordine,

pentru a-și pregăti realizarea proiectelor sale viitoare.

«Paptele aduse la cunoștința E. V., în depeșa mea dela 6 c., nu ne pot lăsă

nici o îndoeală asupra naturei proiectelor d-lui Balș, și este învederat că n'a

fost numit de Poartă Caimacam, decât cu condiţiunea să întrebuinţeze toate
mijloacele pentru a mănţineă, separațiunea celor două Principate.
|
«Cu tot interesul învederat al ţerii sale pentru Unire, d-l Balș se lasă
dus
de speranţa, că va ajunge odată Domn al Moldovei ; el va continuă
chiar să
facă sacrificii mari pentru a ajunge acest scop, neobservând că-și ica
asuprăşi

o grea sarcină, care probabil îl va sdrobi.
«Greutățile ce va

|

întâmpină la fiecare pas, sforţările chiar ce le va face

pentru a împiedica Unirea îi vor creă numeroși dușmani, cari
vor împiedică
alegerea lui, dacă va intră în luptă un candidat mai influent
decât el, cum este

prinţul Sturdza, ceeace se va şi întâmplă.

Deocamdată, atât timp cât va dură,

„poate contă pe sprijinul Austrioi, care a.găsit într'insul
un instrument docil.
Am motive a crede că l-au lăsat să spereze, mai mult
decât: domnia trecută,
Mai multe indicii mă fac să presupun, că dacă Cabinetul
din Viena va reuși
să mănţină separaţiunea celor două Principate, va
propune pentru fiecare |
din ele un prinţ indigen oreditar, dând ca motiv
că această creditate va [i

un mijloc de a smulge țara din anarhie. -

|
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„«Nu încape nici o îndoeală că ca are în.vedere pentru Moldova pe d-l Balș

și lăsând să-i strălucească înaintea ochilor o speranţă atât de mare, ca poate
fi asigurată de concursul lui pentru:a împiedecă Unirea.

«Rog pe E. V. să: binevoiţia crede,.că în tot cecace spun aci, nu sunt

condus de nici un spirit de animozitate sistematică, căci personal îmi 'este
foarte indiferent, dacă Principatele vor fi unite sau separate”; dar eu judec
după ceeace văd,și luând, natural, ca punct de plecare. instrucţiunile ce
mi-aţi dat și ținta ce am .ordinsă ating. Dela numirea d-lui Balș, agenţii
austriaci îşi ascund aşă de puţin proiectele -lor, afișează atât de mult pre-

tenţiunea” de a stăpâni. aceste

ţeri și de a le-asimilă

întrun

chip sau în-

tr'altul, dominând administraţia și exercitând o presiune 'asupra manifestăr
ii
voturilor populaţiunilor, încât cred că aș lipsi dela. îndeplinirea, celei mai

imperioase datorii, dacă nu v'aș atrage atenţiunea asupra: celor.ce se petrec.

De altfel în această purtare nu este nimie surprinzător. - Austria are un 'interes atât de mare să ica pentru sine în aceste părți poziţiunea covârșitoare,

pe care

armatele

aliate au smuls-o Rusiei și să gonească

toate

celelalte

influinţe, încât ea va merge departeîn întrebuințarea mijloacelor, sau pentru
a da la o parte piedicile cari o vor stingheri aci, sau pentru a ne înșelă
înşine asupra adevăratelor noastre interese, Na
«In acest moment

cipatelor,
provincii
a statelor
să profite

singurul lucru de care-i este frică, este

Unirea 'Prin-

care dând soliditate reorganizaţiei ce se pregăteşte, va da
mijlocul de a scăpă, întrun viitor apropiat, de influința
limitrofe. Astfel am văzut Cabinetul din Viena îndemnând
de dispoziţiunile Tratatului din Paris, cure da în mâinile

acestor
abuzivă
Turcia,
Puterii

suzerane organizarea guvernului interimar,
a
- cAbiă a părăsit Marele Vizir Viena şi sa dus la Constantinopole
și s'a şi

grăbit să scape de Principele Ghika—deși scrisese puţin timp înainte
Dom-

nitorului prin Fuad Paşa—că, fiind favorabil Unirei, eră silit
să-l înlocucască

printr'un boier, care va promite să Susţină o politică opusă. .

.

«Deci Austria se poate crede pe calea cea bună pentru a-și ajunge
scopul şi
se va vedeă din întârzierile ce va continuă să aducă retragerii
trupelor 'sale,

că contează pe prezența lor. pentru a intimidă opoziţia. Ea va şti
să între-

buinţeze: timpul, care va mai trece până la venirea Comisiunei.
«Astfel nu voiu ascunde E. V. faptul, .că o mare descuraj
area cuprins pe
un anumit număr de partizani ai Unirei. Acesta este „un
'rezultat inevitabil
al caracterului timid, despre care vam vorbit la începutul,
serisorei mele,
timiditate . întreținută de nesiguranța viitorului... Această
descurajare . este
mărită de svonurile ce s'au răspândit aci și cari au fost
propagate de ziarele
germane,
-că Francia va abandonă idea Unirei. Si cum ca „este
accea, care
e

atât la Viena, cât și-la Paris, a luat cea

dintâi această idee sub patronajul
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său, temerile Moldovenilor. ar [i- foarte naturale, dacă Francia și a modificat
politica.
«Dar eu m'am silit să-i asigur, spunându-le că guvernul imperial a fost
foarte atins de simpatiile ce populaţiunea românească le-a manifestat la orice
ocazie pentru țara noastră, și de încrederea ce i-a: dovedit, pentru ca cinevă

să-și permită a crede că guvernul nostru va. încetă un singur momenta se.
ocupă cu stăruinţă de interesele Principatelor şi a ţineă seamă de dorinţele lor.
«Cu toate acestea, într'o. perioadă, când situaţia începe a fi încordată şi când
liecare zi. ne apropie de. momentul în “care populaţiunea.. va îi consultată,
îmi voiu permite a indică folosul ce ar rezultă, : dacă ci n'ar aveă nici un
motiv de a se înșelă asupra intenţiunilor noastre, şi dacă ar veni 'vreo dovadă de interes, care să-i asizure pe deplin.
«Dacă totuş E. V. aţi: decis că trebue să renunţ de a susţinoi, proiectul
Unirci Principatelor, îndrăznesc să vă rog a-mi da nouă ordine în această
privință.»
Cu toate acestezi, Comitele W alewski dă în 26 Iulie Consulului
Victor Place instrucţiuni de a nu ascunde că guvernul F'rancici

este și va fi pentru Unireo, însă să se ţie în rezervă,
zică că a oxercitat o: presiune asupra, spiritelor. |

ca să nu

se

« Corespondenţa, D-voastre a sosit la Departament la, G u acestei i luni.
«Am, cetit cu mult interes desluşirile şi apreciaţiunile ce ne- aţi transmis
relativ la importanta cestiune a Unirei.
«Raportul în care ne faceţi cunoscută părerea şi dispoziţiunile clerului moldovean a atras în special atențiunea noastră 'şi putem conchide atât din con-

vorbirea D-voastie cu Arhimandritul, cât și din alte fapte ce ați adunat, că
cauza Unirei' este: asigurată că va aveă pentru dânsa voturile populaţiunei.:
«Nu-mi explic ce l-a putut face pe Principele Ghika să bănuească, că stăruinţele Turciei și: Austriei ar fi determinat guvernul imperial să-şi schimbe
modul său de a vedei...
«Mă grăbesc să vă dau asigurare. deplină iîn această privinţă.
«Părerea noastră este tot aceeaș pe care va făcut-o cunoscută Departamentul
Afacerilor străine. și aţi putut observă, că ziarele franceze n'au : lăsat fără
răspuns insinuările unor foi străine, cari pretindeau 'că noi am fi c&dat influinţelor Austriei. Aceasta nu este exact. Dar. este adevărat că la Viena

Sau preocupat .cu destulă; aprindere de demersurile

ce aţi

făcut pentru a

determină sau a mări mișcarea în favorul Unirei și a stârni manifestaţiuni
în acest -sens.
.
i
«Veţi căută, “fără îndocală, a vă pune la adăpost de orice învinuire de a-

ceastă natură, evitând domonstraţiunile, cari ar putei:da de bănuit, că noi
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căutăm să exercitim asupra părărilor un fel de presiune, care, nam
nevoie
să vă amintesc, nu este deloc în interesul guvernului imperial
. Cu cât mişcarea în favoarea Unirei este mai spontancă și mai generală,
cu cât această
“combinaţie este mai în conformitate cu dorinţele ţerii, cu atât
mai puţin
trebue să căutăm a interveni printr'o îngerință, care ar putei
fi un pretext
şă se spună, că există manifestaţiuni artificiale acolo, unde în:
realitate nu
există decât expresiunca simţimintelor intime ale marei
majorităţi a poporului,
|
|
|
«Este de ajuns să se știe, că guvernul M. S. Imperiale va susțin
ea
cu in-

fluinţa sa,în deliberările Puterilor, dorința, Moldo-Valahilor, favorabi
lă Unirei.
«Chiar pentru aceasta ținem, ca adevărata

părere a țerii să se desfâșure

în mod liber, fără ca vreo influință străină să-i împiedice avântul.
»
Ceremonia, instalării de Caimacam al Valahiei a Principelui. Ale-

xandru Ghika a avut loc în (16). 28 Iunie 1856.

«l S. Kiamil-Bei, introducătorul ambasadorilor, a sosit în Capitală
la 16
ale curentei, aducător ermanului imperial, pentru numirea |. S.
Prințului
Alex.

Ghika

în calitate

«E. S. a fost

de

Caimacam.

primit “aici cu

toate

onorurile

N

cuvenite.

inaltei mişii, cu care afost însărcinat de M. S. Sultanul,
«lori

la amiazi

în sala

Adunării. Generale a Mitropoliei,

«Autorităţile civile și imnilitare, precum

și corpul

rangului

său și a,

|.
s'a cetit fermanul.

diplomatie, au fost faţă

la această ceremonie, ce a atras un' numeros concurs de spectatori.

|

«Prinţul Ghika, înconjurat de ministri, a mers înaintea E. S.
Kiamil-Bei,
spre a-și primi din mâinile sale Fermanul imperial, şi conducâ
nd pe E: &.
pe o estradă ce eră pregătită, a urmat cetirea Fermanului în limba turceasc
ă;
după aceasta cetirea sa reprodus în: limba română de Ministrul Justiţiei.
"" «După această îndoită cetiră, E. S. Kiamil-Bei, adresându-se 'către
asis-

tenţi, a pronunţat un discurs, la care Prinţul Ghika i-a răspuns prin o alo-

cuţie urmată de aplauze și de strigăte repetate
cască Prinţul Alexandru Ghika,»

de mai multe ori: Să, tră-

„E: Sa Kiumil-Bei a rostit următorul cuvânt: |
«Maiestatea Sa Sultanul, după ce a hotărit a pune capăt administraţiei
Prințului Ştirbei, a numit pe.I. S. Prinţul Alexandru Ghika spre
a guvernă
țara în însușire de Caimacam,
a
«D-v, cunoaşteţi îngrijirea cea înaltă şi vie a'M. S. mperiale
, pe care

stipulaţiile “Tratatului de Paris din nou au mărturisit-o..

-

«Reglementul Organic are a. se revizui spre a îmbunătăți administ
raţia
dinăuntru.a țerii.și a asigură îndemânarea Și fericirea populaţi
unilor. dnalele A, Bi, - Tom.

XĂAJI1.—

Memoriile Secţ. Istorice.
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« Valahia trebue să păzească o poziţie liniștită și demnă,
şi să aibi o în-

treagăşi deplină încredere

în. sentimentele .Inaltei bunevoinţe a M. S.. Sultanului, spre a grăbi îmbunătățirile administrative dinăun
tru, cari se vor deshate, se vor încuviință și se vor pune în lucrare de Inalta
Poartă.»

ÎI. Sa Prințul

Caimacam

a răspuns

următoarele:

«Cu supunere am ascultat ordinele M. S. Imperi
ale. Luând frânele guvernului, dator sunt a exprimă astăzi dinaintea E.
V. că mă simt măgulit, că

M.S. Imperială a binevoit a 'mă chema din nou în
fruntea administraţiei,

pentru o epocă în care instituţiile acestei ţeri, consa
crate de către ai sti &lorioși strămoși, se vor statornici și se vor desvol
tă,

«Sper a crede că M. 8. Imperială, numindu-mă, n'a fost
însuflețită decât

prin aducerea aminte, că urmez

încă a mă

bucură

de priința și de

încre
derea de care locuitorii nau încunjurat în trecuta
mea carieră,
«Românii, Excelenţă, nu vor uită niciodată părinteasca îngrij
ire ce-i. mărturisește fermanul M. S. Imperiale, și nici vor lipsi
a arătă a lor recunoștință

către

Augustii

aliaţi.

a

«Insărcinarea mea astăzi e mare, o simţesc,. dar sperez
că cu ajutorul simpatic al locuitorilor țerii, nu mă voiu slăbi sub
povară ; puterile melele ra-

zim în protecţia M: S, Imperiale, și în dragostea
concetițenilor mei.

«Rog pe E. V. dea crede că woiu întrebuință toate
ale mele mijloace, ca
locuitorii Valahiei, fericiţi de întemeierea dreptu
rilor și a bunei stării lor,
să binecuvânteze neîncetat numele de August
al M.. $. Imperiale.
|

«Ca încheiere rog pe E. V. de a depune la picioarele
tronului M. S. Im-

periale omagiul

sentimentelor mele

voiţi a primi pentru D-V,
a mele consideraţii.»

de

recunoștință

înși- Vă, Excelenţă,

Solomnitatea, cetirii Formanului Imperial
cului "Teodor Balș Caimacam al Moldovei,

(23) Iulie.

și de

expresia

credință.

celei

mai

Bine-

adânci

pentru nuiniroa Vornia urmat în Iași în 11

e

Miercuri, în 11 ale curentei, o mare

adunare

compusă

din

Preasf

inţiţii
Mitropolitul Sofronie, Episcopul eparhiot Meletie și
Stravropoleos Filaret, cu

înaltul cler, EE. LL. Ministrii și Directorii
osebitelor Departamente administrative şi judecătorești, Corpul academie şi
Facultatea medicală, în mare
„uniformă, d-l General-Maior Baron de Gable
nz Comandantul corpului de

ocupaţie, d-l General Reznicec, oliţerii
mare

număr

Trupelede

de boieri sau

toată arma,

superiori,

corpul

diplomatie, şi un

întrunit la 11 ore la Palat în sala “Tronului.

cari

formează

garnizona

Capitalei, jandarmeria
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și pompierii în uniformă de paradă, erau Înşirate
pe piaţa Palatului. Un detaşament de grenadiri imperiali-regali: de Austri
a cu tunuri oră așezat
lângă Palat,
Di
a
a

La 111/ș.ore,

doi adjutanţi și un cortegiu

do

Curte

au mers la otelul

E. S. Kiamil-Bei, spre a-l conduce la Palat, unde
Comisarul Imperial s'a :
primit cu ongrurile militare și de către Ex.- Sa
Caimacamul ce eră :încon-

jurat de ai.săi adjutanți și de membrii Minist
erului.
După

ce sau aşezat în Sala Tronului,

care eră ornată cu portretul M. S$,

Sultanului, în faţa acestei impozante adunări, E.
S. Comisarul

a

înmân

at
Fermanul imperial în mâinile Caimacamului,
carele, după ce l-a ascultat cu
onorurile cuvenite, l-a dat Secretarului de
Stat Prinţul Ion Ghica, iar acesta,
translatorului d-l Argenti, carelea cetit actul
în limba turcească, iar Socretarul de Stata cetit traducerea române
ască.

La cetirea

acestui

imperială a" Austrici

act imperial, trupele au prezintat armelă,;şi artile
ria

l-a urmat cu 21, lovituri de tun.

De
E. S. Kiamil-Bei a rostit apoi către adunare
următoarele cuvinte:

«Maiestatea Sa Imperială Sultanul, după ce
a hotărit a pune capăt administraţiei Prințului: Ghika, a numit pe E.
S. Marele Vornic: Teodor Balş a
guvernă ţara

în însușire.de Caimacam.
a
«D-voastră cunoaşteţi îngrijirea cea înaltă şi vie
a M.S. Imperiale și stipulaţiile “Trata
tului de Paris de nou au mărturisit-o.

«Reglementul

Organic are a se revizui spre a îmbunătăţi administra
ţia din

năuntru a, țerii și a asigură îndemnarea

şi fericirea împoporărilor,

„ «Moldova trebue să păzească o poziţie liniștităși
demnă și: să aibă o întreagă și deplină încredere: în sentimentele a Inalte
i Dune voințe a Maiestăţii
sale Imperiale spre a grăbi îmbunătățirile din năuntr
u cari se vor desbate,
se vor: încuviință şi se vor pune în lucrare de Inalta
Poartă.»
După această scurtă alocuţie, rostită cu' demnitatea
și însemnătatea ce caracterizează pe -acest Inalt funcţionar, E. S$. Caim
acamul i-a adresat urmiltoarele cuvinte: .
îi
|
|
«Pătruns'de: sentimentul adâncei recunoștințe, prime
sc mărturisirea gra-

țioasă a Inaltei încrederi, cu care Maiestatea Sa Imper
ială Sultanul, Augustul
Suzeran al Moldovei, a binevoit a. mă onoră; încre
dinţindu-mi demnitatea
de Caimacam al Domniei acestui Princi
pat.

«Insemnătatea acestei sarcini adaogă
un caracter sfinţit către datoriile, cari

îmi sunt impuse. Eu voiu întrebuință toată sârgu
ința mea spre a îndeplini
păzirea cea cu. sfinţenie a legiuirilor, ce sunt temei
ul orânduiclii şi al feri-

„cirii sociale.”
'
|
«Ingăduiţi E. V. să, depun: prin a Voastră mijlocire,
în numele Moldovenilor, tributul recunoştinţei publice, la picioarele “Tronu
lui gloriosului nostru
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Suzeran,
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pentru Inalta îngrijire care M. S. Imperială nu încetează a mărtu-

risi în priinţa acestei ţori. Alegerea în astă, ocazie a Ii. V. de organ a Prea

Înaltei sale voințe coste un: nou gaj al Augustei Sale bunevoinţe.»
Adunarea luătoare de șecumă la: toate aceste zise, rostite de - noul înult

funcţionar, ce este hotărît a le: da înțeles şi vieaţă, prin fapte, le-a - salutat
din curăţia inimii întru încrederea unui statornice viitor,
Solemnitatea acestei zile memorabile, care înscamnă cel întâiu pas al Mol-

dovei în a ei nouă vicaţă. politică, după vrednicie s'a, apreţuit de toţi adevăraţii compatrioți. In această criză unică a istoriei noastre, amorul de patrie
reclamă concordia publică, unirea întru cele putincioase şi lepădarea de orice

interes. personal, prin care noi vom asigură fiinţa, și fericirea patriei noastre
şi ne vom învrednici

de simpatia

Europei

şi de recunoştinţa nepoților.

Profosiunea, de. credință a Caimacamului "Teodor Bal
se ș
află ex-,
pusă în Ofisul său âătre Consiliul administrativ extraordinar din
24 lulic, publicat în Gazeta de Moldavia, No..56:.

„ «Odată cu ocuparea postului de Caimacam al Domniei

Maiestatea Sa Imperială, Augustul nostru

Moldovei, pe cure

Suzeran; a binevoit a-mi încre-.

dință, eu mă găsesc dator a declară Sfatului, cât și compatri
oţilor mei, că
recunosc gravitatea îndatoririlor ce-mi sunt impuse întrun
moment: când

soarta viitoare a, patriei noastre se află în ajunul reorganizării făgăduit
e prin
Tratatul ce a adus

Europei

binefacerile păcii.

a

«Măreaţa îngrijire a Inaltei Porţi și a marilor Puteri garantează
neîndoel-

nic un viitor mai ferice, la care tot Românul, fâră încetare,
a aspirat ; prin
urmare 'sârguințele noastre trebuă să țintească în chip de.a
meriti un ase-

menea viitor. Nam

putea mai bine mărturisi încrederea noastră în înaltele

scopuri ale marilor Puteri ce arată un atât de binevoitor
interes în privința
soartei noastre, decât prin dovezi de iubire. către buna rânduea
lă şi legali-

tate, prin răzămarea speranțelor noastre.în dreapta preţuire ce
acele Puteri

sunt vrednice a face drepturilor noastre și adevăratelor
noastre interese.
«Liniştea, armonia, și concordia trebue a [i regula -purtării
noastre, prin
care se va pregăti, în timpul cuvenit, expresia legală,
a dorințelor ţerii,

atrăgând asupră-ne simpatiile acelora ce sunt chemaţi
de Dumnezeeasca Provedinţă
a se rosti definitiv asupra soartei noastre..
«Pătruns de aceste principii, privind la adevărata
lor fiinţă funcţiile ce-mi

sunt încredințate, şi nu mai puţin considerând starea
provizorie a împre=jurărilor, în al căror mijloc ne aflăm, eu socot de a:
mea datorie a mă feri
de orice inovaţie pripită

și a păstră nestrămutat instituţiile ce există, până.
la definitiva organizaţie:a Principatului. Cea întâi
a mea îngrijire va fi păzirea legilor și cea cu scumpătate îndeplinire a îndatori
rilor de către fune-
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ționarii, dela cari atârnă administrarea. dreptăţii şi ocrotirea drepturilor și
a intereselor legitime a fiecăruia. Indemnând. dar pe. Slat a se pătrunde de
aceste principii întru exercitarea puterii lui încredinţată, nădăjduesc
că voiu
Ii încurajat în purtarea sarcinci mele prin prielnicul sprijin al compatrio
ţilo»

mei, ale căror convingeri, oricumar fi, vor află în mine un aprețuitor fără

părtinire, însufleţit de binele patriei sale.

|

Ia

|

«Prin o ușă loială cooperare și prin respectul către legalitate, vom
ujunge
a îndeplini. înaltele intenții ce se ocupă de soarta noastră,
și vom asigură

viitorul și fericirea Moldovei.»

Șelii Departamentelor.. administrative , și judiciare,

macami:

|

nwmhiţi de

Sa
l.

e
îi
:

În; Moldova, .-

Gaiim

;.

După cc Selii Depaitamentelor adininistiative și judecătoreşti au dat
ale.
lor demisii din postul ce ocupau sub Domnia trecută,E. S; D. Cainiacan,
prin decrete, a înlocuit pe acești funcționari prin următoarele denumiri
A

”Sceretarde Stat, Vornic Alex. Sturdza CR

i

Ministru din Năuntru, D. Logot. Teodor Balş ; |
“Ministru Dreptăţii, D. Logof. Costin Catargiu;
Ministru

Financelor,

D.. Vornie

Scarlat

Roset Fa

a

Directorul Departamentului „din. Năuntru, Post. D.:Corne;
Directorul

Departamentului

de Finance,

D. Vornic. C. Negruţi ;

Directorul Departamentului de Culte și al învățăturilor

Gheorghe Asachi ;

ÎN

N

a

a

eee

Directorul Departamentului Lucrărilor publice, D. Agi A. Ruso.

i

,

A

In

|

publice, D. Post,

ae

Valahia.

Listi Ministerului nou numit de 1. S, Prinţul
Române;
e

Ghica, Caimacaumul
E
e

'Țerii

“Prezidentul Sfatului, Costachi Cantacuzin';
a
“Ministru din Lăuntru, Beizadă Costachi Ghica ; Director, Nicolae
Păcleanu ;

“Ministrul Dreptăţii, Logofătul Costachi “Bălăceanu;

niceanu;
“Ministrul
Logofăt
Secretar
Director

i
de Finance, C. Suţu; Director, Steriadi ;
al Credinței, Polcovnicul Creţulescu ; .
de Stat, Clucer Dimitrescu ;
lorgu: Ghika ;
|

Director, Sărd: Râme

|
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Controlor, Gheorghe Hagi 'Tudorachi, neguţător ;
Poliţmaistru orașului, Beizadă Mitică Ghica.

In 31 Iulie 1856

Sublima “Poartă,

duţă ce a numit și instalat -

pe amândoi Camacamii, expune prino circulară a lui Fuad
intenţiunile sale privitoare la, Principatele Dunărene.

Pașa

«Se apropie momentul când trebue si ne ocupăm de reorganizarea.
celor
două Principate Dunărene. Divanurile ad-hoc vor.fi în curând convocat
e şi
Comisiunea Europeană, împreună cu delegatul otoman, se va duce
la faţa
locului.
E
-

«Credem important, în interesul cestiunei înseș, să ne -explicăm faţă
de

aliaţii noștri cu aceeaș sinceritate, care a prezidat în toate relaţiuni
le noastre
și care va fi în totdeauna linia noastră de purtare, pentru a păstră
această

înțelegere cordială ce -domneşte între noi;

-!

«Toată lumea, cunoaște intenţiunile Inaltei Porţi privitoare la cele doui
Provincii Dunărene ; ele'au fost consfinţite printr'un act public şi solemn.
M. S. 1. Sultanul.a voit nu numai să mănţină în mod integral toate
privi-

legiile 'şi imunităţile, pe cari strămoșii săi le-au acordat celor două Principate, dar el a mai voit, ca printr'o revizuire a legilor organice, să facă
să
se desvolte, potrivit cu progresul şi luminile secolulu
mijloace
i,le bunei
;

stări şi ale prosperității lor. „ «Reorganizarea

a

a

Principatelor, pusă sub garanţia Puterilor semnatare. ale

Tratatului din 30 Martie, intră în dreptul public european.

Ei

„_ «Pentru .ca această reorganizare să, fie o operă vrednică de
intenţiunea
înţeleaptă, și conservativă, care a prezidat la stipulaţiunile actului Congresu
lui
din Paris, trebue să fie conformă cu originea acestei intenţiuni,
adică cu

cele două mari principii, dintre cari unul este mănținerea intregită
ţii și in-

dependinței

Imperiului

otoman,

și prin urmare

a drepturilor

suverane

ale

Sultanului asupra Principatelor, celălalt 'desvoltarea Dunei
stări morale şi
„materiale a poporului moldo-valah..
Se
|
«Guvernul imperial, tot atât de gelos de drepturile Sultanul
ui, pe cât are
dorința de a vealiză toate îmbunătăţirile,;
cari se vor găsi necesare în: administraţia interioară a Principatelor, declară-din nou
că el este gata să admită
și să dea acestor: provincii o organizație potriv
ită cu intereselelor
! şi cu
drepturile Porții. EL nu ezită să spună de aseme
nea, că consideră nu numai
ca un drept, dar şi ca o datorie, față de aceste
populaţiuni, de a îi apărătorul
drepturilor tuturor claselor, .
,
|
pa
o

«Fiecărei provincii i se va garantă, o administraţi
e interioară independentă

și naţională, dar regimul

guvernului

lor și forma

lui nu trebu

e.să fie opuse
constituțiunii Imperiului, de care ele atârnă, Altmin
teri cele două provineii

DIVANURILE

AD-I10C0 DIN IAȘI ŞI BUCUREŞTI, 1t.

-103

“vor fi ca riște paraziți, un izvor de încur
cături pentru corpul

de care: sunt
legate şi nu vor aveă'o vieață solidă și durab
ilă.
Să
i
«Trebue căutat mijlocul de a creă pentru fiecar
e provincie un guvern tare
și drept în acelaș timp. Puterea acestuia,
trebue scoasă din două izvoare :
“încrederea «suveranului» faţă de care va
fi «vasal și tributar:şi
» încrederea
poporului, care-l va avea de șef.
i
|
«Administraţia țerii trebue să fie Supusă unui
control naţional : interesele
fiecărei clase trebue să fie reprezintate
ordinei și a conservării pentru societate.

de adunările, cari vor Îi. garanţia,
Dar reformele ce vor aduce regi-

mului guvernamental trebue să se oprească
aci. In afară de ucest principiu
nu există, decât

pericole şi complicaţiuni. Noi nu ascun
dem. că Știm,că în
Principate există, deşi în minoritate, o opini
e fivorabilă: Unirei celor. două
Principate întrun singur stat, guvernat de
un singur Principe.
Să
„
«Știm că această părere a găsit un răsunet
în cabinetele: unora, din aliaţii

noștri,. cari văd în această,

combinaţie:.un element de forță. pentr

u Imperiu
și de propășire pentru Moldo-Valahia. Cons
iderând aceasta ca o nouă dovadă
a. acelei intenţiuni amicale și dezinteresate,
de caro aceste cabineteau
! . fost
totdeauna. insuflate pentru: Imperiu, noi
credem de datoria „noastră să, le
atragem atențiunea, serioasă asupra conse
cințelor acestei combinaţii şi să, le
exprimăm sincer modul nostru de a vedeă în
această privință,

«Partizanii Unirei celor douii: Principate
speră să ajungă; prin aceasta la
următoarele rezultate: 10 să întemeieze un
stat destul de puternic, ca, să servească de

stăvilar pentru Imperiu; 20 să creeze pentru

guvern, care prin unitatea sa de acțiune
să poată face
stare a locuitorilor sti.
e
ia
«Să discutăm niai întAiu. primul punct:
«Cele două Principate, nu tăgăduim de loc,
pot servi
poriu; a cărui existență este pentru ele un
element.de

Moldo-Valahia: un

să se desvolte buna
a
ii
y
aa
de stavilă pentru Imvieaţă; dar de sigur

nu vor puteă cui-propriile lor forțe să apere
' Imperiul în contra unui atac
din afară; o populaţiune atât: de mică-nu poate
da o armată destul 'de numeroasă, încât să închidă, calea unei armate puter
nice, care ar voi să atace
Turcia prin Moldo-Valahia. Forţa lor trebue . căutată
în dreptul public 'european, care. recunoaşte aceste două provincii
ca părţi integranto ale.Impe-

„“riului. otoman, şi care va face din Princ
ipate o adevărată :linie de apărare
morală pentru Turcia. Ultimele evenimen
te confirmă în cel mai înalt grad
ceeace

afirmăm.

Dacă

la: începutul . diferendelor noastre cu Rusia
,

cele două
Principate ar fi fost considerate, ca acum,
o parte integrantă. a Imperiului,
Rusia n'arfi făcut desigur ceeace şi-a perm
is să facă. Dacă Europa ar fi
zis

atunci, că graniţa Turciei incepe la Prut, Rusia
n'ar fi trecut-o - niciodată!
«Unirea celor două Principate, din care trebu
e să rezulte. fără, îndocală o
%
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stare de lucruri, care va aduce o atingere mai mure sau mai mică a drepturilor «suverane» ale 'Turciei, va face: să slăbească legăturile cari le leagă
de

imperiu, și să se piardă

şi pentru Imperiu

şi pentru

Principate

această

forță morală şi reală, pe care le-o dă astăzi poziţiunea lor actuală. In
de două provincii, cari să-și urmeze evoluţiunea în sfera lor proprie şi
caută decât o bună stare materială și economică, care să le poată face
irăcască fericite sub egida tutelară a Imperiului și sub legile garantate
Imperiu, vom aveă un «stat», quasi-independent,: natura și forma sa îi

loe
nu
să.
de
vor

creă motive de umbiţiune. Atunci el nu va fi un stăvilar pentru Imperiu,
ci mai mult o încurcătură și prin urmare un pericol continuu,.nu numai
pentru propriile lui legături, ci şi pentru cele ale vecinilor săi.
|
«Să trecem acum la a doua cestiune.
serioase şi din
contestaţiuni
la,
supusă
este
Principate
două
celor
«Unirea
|
i
Moldovei.
și
Valahiei
intereselor
punct de vedere ul
Inalta
otoman,
«De .când cele două Principate sunt anexate lu Imperiul
Poartă a garantat fiecăruia din ele o administraţie naţională şi independentă,
principiu recunoscut astăzi şi de către “Tratatul din Paris. Această admi-

nistraţie independentă este. recunoscută

numai faţă de Imperiu

sau şi faţă

de fiecare din cele două Principate? In ce ne priveşte pe noi, credem că
această independenţă administrativă este recunoscută cu: privire la fiecare

din cele două provincii, ca și cu privire la Turcia; popoarele valah şi moldovean, deşi unite prin originea lor, au format de zece veacuri naţionălităţi
separate, corpuri distincte, obișnuite să fie administrate deosebit, având
fiecare un şef, legile : lor, cu un cuvânt naționalitatea sa distinctă. Unirea
n'ar fi oare o. violare a acestui principiu,n'ar face să dispară această emu-

laţiune, să zicem frățească, ce unul da celuilalt? Unul dintre principate incorporat la celălalt va pierde cu siguranţă toate foloasele, de cari se bucură
până acum prin instituţiunile sale particular naţionale.
«Relele de cari suferă încă locuitorii. celor două Provincii provin din cauze
independente de administraţia lor separată; neegalitatea condiţiunilor claselor sociale, lipsa unei administrații drepte şi imparţiale și alte multe împrejurări politice uu întârziat progresul moral şi material al celor două ţeri.
| «Cu, toată, această stare de lucruri, -care trebue revăzută şi îmbunătăţită,

cele două Principate au avut, până acum o desvoltare

bine hotărită în con-

diţiunile lor sociale. Grecia, ţară independentă și relativ mai puternică decât
fiecare din Principate, n'a putut atinge până acum: gradul de prosperitate,
ce l-a ajuns fiecare din ele sub o administraţie separată.
«Serbia este un exemplu foarte izbitor ; ea nu are decât jumătate populaţiunea Valahiei şi două treimi din cea a Moldovei Şi trăeşte cu legile sule,
fericită şi mulțumită, având: un guvern tare și naţional în fruntea sa.
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«Valahia și Moldova, dotate cu legi cari să dea satisfacţie intereselor di-

feritelor.clase, cu un guvern așă zicând patriarhal, vor fi fiecare tot atât de
fericite ca și naţiunile cari sunt. mici la număr, dar puternice prin pozi“țiunea ce le dă dreptul public și cari trăesc pe lângă acestea .sub egida unui
„_«Deci noi credem

|

.

.

stat mare. .

că Unirea celor

două

Principate nu este

o condiţiune :

esenţială pentru bună starea lor și o trebuință a lor reală. 'Trebue căutată
în altă parte, după cum am spus, obârşia relelor de cari suferă ele şi să le

slăbim

puterea lor prin

mijloace

cari ar schimbă

cu totul o stare

de lu-

cruri, ce există de veacuri sdruncinându-se legăturile cele țin de Turcia
și formează forța Imperiului şi fericirea celor două Provincii.
: -»

„_«Dacă Puterile amice și aliate examinează bine această cestiune, cu acel
„spirit pătrunzător și binevoitor, care le-a călăuzit în cestiunea Orientului, vor
vedea, ca și noi, că Unirea celor două Provincii nu numai nu oferă nici un

folos, nici 'pentru interesul

"ci din contră va produce

Imperiului, nici pentru acel al Moldo-Valahilor,

inconveniente

pentru

amândouă

părţile,și prin

urmare complicaţiuni pentru Europa în general.
a
«Dacă ar trebui să se creeze în Principate o forță care să servească, ca

avantgardă forţei Imperiului, ar fi un mijloc să se combine o unire a sistemului militar, care prin aranjamentele ce s'ar face, ar fi pusă la dispozi-

țiunea, apărării comune a Imperiului?

Principiul unei înțelegeri asupra sis-

temului de apărare generală fiind prevăzut și stabilit prin actul Congresului
din Paris, el poate fi aplicat

într'o

măsură

mai largă și mai. potrivită cu

dorinţa de a formă o forță defensivă pentru Turcia Europeană.

«De asemenea sistemul Uniunii vamale, postale și telegrafice se poate ușor
stabili, fără ca să fie nevoie pentru aceasta de a recurge la o schimbare
totală a regimului guvernamental al celor două Provincii.
a

«Tratatul. din 30 Martie a stabilit, pentru reforma. ce .urmează a se întroduce. în "Principate, principiul de a se consultă dorințele celor două popoare.. Inalta Poartă a înţeles şi înțelege acum, că prin această hotărire nu

se stabileşte decât o revizuire a Regulamentelor Organice, adică îmbunătăţirea
instituţiunilor: celor. două eri, în aşă fel încât să facă guvernele lor tari şi

stabile și administraţiile lor drepte şi regulate.

A consultă dorințele celor

două ţeri asupra regimului lor de guvernământ și prin urmare asupra raporturilor lor .cu Imperiul, ai cărui.vasali sunt, ar însemnă a 'stabili un
principiu şi un precedent, care n'ar fi, credem, conform cu ideile conservatoare ale “marilor. Puteri Europeane. .
e
Aaa

«Guvernul Sultanului regretă că, vede o divergință de opinis între dânsul

şi unii din aliaţii săi ; dar încrezându-se

litate şi voind

să

dea încă o-probă

în spiritul lor de dreptate și de lca-

de consideraţiu
sanea
faţă

de ei, nu

DIMITRIE A. STURDZA

|

106
vrea să-facă un refuz

publice

asupra

acestei

cestiuni în fermanul de con-

vocare a Divanurilor ad-hoc, al cărui proiect ne preocupă actualmente.

care-l vom comunică în curând
tatului general. Noi suntem

reprezentanţilor Puterilor

siguri mai

și pe

semnatare . Tra-

dinainte, că cabinetul..., apreciând.

cu drept cuvânt această dovadă de încredere a Inaltei Porţi, nu ne va
refuză, concursul pentru ca să obținem un rezultat potrivit dorințelor noastre
, putem zice, potrivit drepturilor noastre. Cecace vrem mai ales şi asupra
ce trebue să'insistaţi pe lângă guvernul...... este cu această cestiune,
care atinge prea de aproape interesele.și drepturile Curţii Imperiale, să nu

fie supusi unei discuţiuni

publice în adunări cari nu

sunt

încă

obișnuite

cu marile desbateri politice, ci unei cercetări serioase a Puterilor şi să fie
rezolvite înainte de a ajunge în domeniul pasiunilor agitate de pe acum ale
celor două popoare, cari în educaţiunea - lor socială pot preferă utopii în.

locul adevărului şi al realităţii.»

In lunile cari au urmat acestei
noștri interni
teorii

și externi au

învechite,

nu

vor

Cerculări a Inaltei Porţi,

început

a vedeă

izbuti:a mănţineă

că,

desvoltând

în Principate

și în

inimicii
numai
viitor

influința ce avusese în trecut. Ei au căutat deci să organizeze în
mod metodic atitudinea lor. Ei sperau a domină, a apăsă și a profită sub

o altă

formă,

|

|

Raportul , d-lui 'Thouvenel, “adresat Comitelui W alewski în 7?
August, expune impresiunile d- lui Fotiade în. audiența cec i-a acordat
Caimacamul Moldovei.
«D-l Fotiades, Capuchehaia a Moldovei, s'a prezintat Caimacamului . Moldovei.
«Impresiile lui sunt destul de suspecte. Ascultându-l ai: crede că partidul
unionist e mai puţin numeros și mai puţin hotărît, decât au fâcut să se bă-

nucască demonstraţiunile sale din ultimele săptămâni ale Domniei lui Grigorie
Ghika. Partidul separatist ar fi gata să-l învingă, fiindcă coaliţiunea intereselor egoiste

şi meschine

ale marilor

boieri

ar puteă

să biruească

în sânul

Divanului ad-hoc. D-l Fotiades caracterizează în termini foarte tari repulsiunea întregei ţeri în contra Austriei ; şi opunerea Cabinetului “din Viena
la idea Unirei teritoriale ar fi, după el, argumentul cel mai bine apreciat

de toţi cei ce pun înainte pe promotorii acestei. combinaţiuni. De altfel ei
nu sunt înțeleși între dânşii. şi cei mai înflăcăraţi, ca d-nii Mavrogheni, Catargi și Negri, foşti ministri ai ultimului Domn, n'ar vrea un prinţ străin.
Am aflat cu regret și mirare, după convorbirea d-lui Place cu Mitropolitul,
că acest prelat şi cei doi episcopi sufragani ai săi au însărcinat pe. d-l

Fotiade să aducă la cunoştinţa

Porții, că sunt gata să se pună în fruntea
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unei manifestaţiuni în contra Uhnirei. Arhiepiscopul .din Iași, în râvna sehimbării părerii sale, nu. se gândiă la cevă mai puţin decât să iea o măsuri
disciplinară în contra unui membru al clerului, Arhimandritul Neofit Seriban, profesor la seminar și autorul unei broșuri, care fără drept .s'a pus pe
socoteala sa.. Caimacamul Tudoriţă Balș s'a opus. D-l Fotiades, pentru a
termină tabloul său, în scop de a fi plăcut Porții, adaugă că mai mulți partizani ai Rusiei ar fi susţinătorii cei mai activi ai Unirei și că stângăcia și
„violenţa! agenţilor austriaci ar fi sporit în general. simpatiile. boierimei mol-

dovene faţă de Curtea, din Petersburg. Voiu

d-lui Place spre a le controla.»

Comitele Walewski

transmite . aceste informaţiuni
-

comunică d-lui 'Thouvenel în 9 August gru-

parea Puterilor Europoane în cestiunea Unirei Principatelor, și că,
„oricât de mari să fie divergințele lor în această privire, actele

Congresului sunt hotăvitoare în mod egal pentru: toate părţile contractante,

că, prin urmare, cestiunca nu se poate rozolvăla Constan-

tinopole, în. Principate sau aiurea, ci numai

potenţiarii întruniţi în o a doua Conferinţă:
«Guvernul

la Paris între Pleni-

N

Franciei a avut cunoştinţă despre instrucţiunile ce d-l Comite de

Buol le-a adresat d-lui Internunciu al Austriei, cu privire la:Unirea Principatelor. M'aş miră dacă consilierii Sultanului n'ar fi izbiţi de situația grea

ce se face Porții prin potrivirea părerii lor cu aceea a Cabinetului din Viena, ;
de vreme ce celelalte Puteri reprezintate în Congres, 'şi în special acele
cari au luptat alăturea cu Turcia, au exprimat o părere contrarie. 'Trobue
să 0 recunoaștem; că aceasta nu poate să scape: aprecierii opiniei publice,

chiar în Orient, şi nu pot crede că judecata acesțeia ar puteă, fi favorabilă
ministrilor actuali ai Sultanului,

nu suntem în perfect acord..

:

cu cari de . altfel. regretăm foarte mult

|

a

i

că

a

«Știu că la Constantinopole persistă credinţa, că unanimitatea, între Puterile

cari s'au arătat în sânul Congresului favorabile Unirei Principatelor, nu este
atât de completă, cum credem. Aceasta este o greşeală care se întreține
în public, și care urmează a se dovedi în viitor, Este adevărat că mai multe
împrejurări au determinat pe unele. Puteri să se explice întrun mod mai
mult sau mai puţin precis, dar” dacă este ceva sigur, aceasta este că afară
de Cabinetele:
din Viena şi Constantinopole, toate celelalte cari au luat parte

la, încheierea păcii, 'cred că Unirea intră în necesităţile, ca și în dorinţele po-

pulaţiunii moldo-valahe și așteaptă ca Divanurile ad-hoc să-și facă, cunoscut |
sentimentul lorcu privire la aceasta, pentru a-l sprijini în Conferinţele
co

trebue să se ţină în Paris. Nici noi n'am înţeles să procedăm altfel și dacă
nam ascuns niciodată convingerea noastră. despre folosul acestei măsuri,
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ca şi despre dispoziţiunile populaţiunii,:nu ne-am

propus

de altă

parte de

loc să stăruim să triumfeze o combinaţie, care n'ar aveă nici asentimentul
Moldo-Valahilor, nici acel al aliaţilor noștri. Astfel m'am mărginit în continuu

să vă recomand a: vă da toată silința ca să puneţi în evidenţă,

în convor-

birile D-Voastre cu ministrii turci, avantajele incontestabile, cari au să rezulte, după noi, din Unirea administrativă a celor două Provincii Dunărene

întrun singur principat: Soluţiunea

definitivă

a acestor

două .cestiuni nu

se poate discută, cel puţin pentru moment, nici 'la Poartă, nici în Principate, căci ea a fost rezervată de către Congres Conferinţei din Paris, și

deci până atunci trebue să ne mărginim a urmări în Constantinopole o lucrare

pregătitoare,

|

:

«Această atitudine este în perfectă conformitate cu hotăririle luate de semnatarii păcii. Deci n'avem nimic de schimbat întrînsa. Mai mult, trebue
să o păstrăm, căci pe acest teren, care este acel al actelor Congresului, nu :
suntem expuşi să ne rătăcim. Aceste, acte sunt obligatoare în mod egal
pentru toate părţile contractante și ele indică drumul ce trebue urmat în
ce priveşte organizare viitoare a Principatelor. Protocolul al 14-lea core
ca redactarea fermanelor ce vor ordonă întrunirea Divanurilor ad-hoc să se
facă prin înţelegere. între Poartă şi Reprezentanţii Puterilor contractante la,
Constantinopole. Aceasta este singura sarcină ce li sa rezervat; și articolul
24 al Tratatului determină obiectul ce trebue să-l îndeplinească activitatea
lor, Acest articol, ca și articolele 23 şi 29, completate prin instrucțiunile ce
Congresul însuș a avut grija să. preggătească, fixează natura. şi limitele misiunii încredințate comisiunii însărcinate să primească dorinţele populaţiunii.

«La sosirea lor în Constantinopole, Comisarii vor trebui să constate, că fermanele, de convocarea Divanurilor sau trimis. Dela Constantinopole Co- misarii se vor duce

la București». Aceasta

însemnează, după părerea

meă,

că d-l Baron de Talleyrand și ceilalți Comisari nu vor putea fi admişi, cum
înclinați a crede, a luă parte la Conferinţele ce veţi aveă împreună cu colegii D-Voastre şi cu ministrii turci, pentru a vă sfătui asupra redactării fermanelor.
«Sunt dar de părere că, observând cu exactitate hotăririle Congresului,
putem păstră, fără să ne temem de urmări, poziţiunea ce am luat. Dorințele Divanurilor, după cum vor fi conforme! sau contrarii prevederilor noa=stre, vor da acţiunii noastre o autoritate incontestabilă, sau ne vor degajă,
fără prejudiţiu pentru poziţiunea membrilor actuali ai Divanului, ca şi pentru propria

noastră

considerațiune.

Căci

repet,

cestiunea

trebue

numai

stu-.

diată, atât la Constantinopole, cât şi la Bucureşti şi laşi; şi numai la Paris,
între Plenipotenţiarii întruniţi în Conferinţă, se va elaboră' soluţiunea și cred

că e de prisos să. adaug

că Plenipotenţiarii

Porții vor aveă acolo : întreaga,
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reprezentanţilor. Puterilor contractante.

In acel

moment se va puteă găsi de cuviință de asemenea a se examină o -eventualitate, care evident preocupă prea mult Poarta: vreau să spun de aloge-

rea unui Prinţ străin în Principate. Această cestiune nu se cuprinde. împli-

cit în mod necesar în aceea a Unirei, şi în orice caz ar fi:prematur să ne
oprim astăzi la discuţiunea unei combinaţii, care nu e indicată prin nimic,
că ar. fi fost în prevederile semnatarilor Păcii...
«D-l Comite. de Buol a căutat să afle părerea noastră asupra, utilității de

a stabili la Viena,în înţelegere cu. noi şi cu guvernul englez, un centru de

informaţiuni. și. de control, pentru a luă, repede o hotăr' îre
asupra. dezordi„ nelor ce ar izbucni în Turcia. Noi am respins această propunere.»

Guvernul Impăratului Napoleon III observă cu Gea mai mare

a-

tonțiune,: cum Inalta, Poartă vroiă, să introducă, Puterile favorabile
Unirei întrun labirint de intrigi. Instrucţiunile date de Comitele Walewski Ambasadorului Fransioi la Constantinopole și Baronului de
Talleyrand Perigord au rămas neschimbate,și anume că divergințele de opiniuni:'se vor hotări la Paris în o a doua Conferinţă,
Comitele: Walewski, în instrucțiunile
date
. d-lui 'Thouvenel în 16.
August, formulează rezervele sale în următorul mod::
«Imi anunți, și aceasta e uşor de văzut, că unul din motivele principale,
care îndeamnă pe Guvernul otoman a se opune Unirei, „este, temerea, ca,
această măsură să aibă ca corolar instalarea la Bucureşti a unui Principe
străin. Doreşti să vă fac cunoscut opiniunea guvernului Împăratului asupra

acestui punct. Precum vam mai comunicat, nu aveţi a întră în discuţiunea
acestei cestiuni. Noi o rezervăm pentru ca ca, să [ie examinată de Putsrile
semnatare - Tratatului

avem

de Paris. E de ajuns să seştiela Constantinopole că

opiniunea -noastră
în

ce privește

principiul Unirci ; altfel 'stau' lu-

crurile. în ce priveşte forma guvernului
ce este i se da Principatelor Unite
şi alegerea persoanei care poate îi chemată să le guverneze. In modul
no-

stru de a vedei, Unirea
și când

nu implică, suirea pe tron a unui Principe străin,

momentul . discuțiunii acestei cestiuni va sosi, noi vom

găsi că cat

foarte natural ca toate opiniunile să fie ascultate şi ca Plenipotenţiarii Otomani

să se explice în toată libertatea. Mai

adaug că în faţa, angajamentelor

luate în Conferinţele dela Paris, ca Divanurile ad-hoc să fie chemate a con-

stată şi a rosti votul ferii în privirea principiului Unirei, nu ni sc pare
neapărat oportun şi util ca aceste Divanuri să discute cestiunea numirii unui

Principe străin.»
”
o
E
- Baronul de “Talleyrand Pârigord: comunică Comitelui: Walewski
convorbirile sale cu Baronul de Richthofen, Comisarul Prusiei. -..:
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«Baronul de Richthofen, trimisul Prusiei în Comisiunea Europeană a Principatelor Dunărene, a sosit aci de opt zile. Locuind în acelaș hotel cu el,
mi-a fost la îndemână a aveă întrevederi dese și intime cu el, şi am fost
foarte bucuros de aceasta. M'am întreținut adesea cu colegul meu asupra lu-

crărilor încredințate nouă și după întâiele noastre convorbiri generale am constatat cu mare 'plăcere, că eram de aceleași păreri. D-l de Manteuffel s'a
"ținut de promisiunea dată li. V. Reprezentantul său este un apărător călduros al programului : susținut de Ministrul Impăratului în Congresul dela
Paris:
— Unirea

Principatelor, guvernul

unui

Principe străin, reforme

rioare înțelept liberale, fără a cuprinde așezământul

inte-

instituţiunilor parlamen-

tare.—D-l de Richthofen se pronunţă neted 'asupra necesităţii imperioase do
a încredință puterea Statului în mâni mai. nobile, admite însă, contrariu opiniunilor Regelui Prusiei, că executarea. integrală a planului nostru comun

nu poate fi decât succesivă și că prudenţa, şi respectul, datorite drepturilor .
şi repulsiunilor Porții, ne impun

poate a nu insistă

mai ales astăzi, decât

asupra întâei părți a sfaturilor noastre. EI crede, ca şi mine, că după o scurti
ședere la Constantinopole, ar fi bine nu a abandonă definitiv, ci a amână
_cestiunea alegerii unui Principe străin ca, Hospodar, Această amânare poate
oferi avantaje reale.
«De altă parte, dificultăţile inerente ale reorganizării şi ale fuziunii acestor

două provincii sunt atât de mari, încât; datoria de a prezidă la această reformă esto fără. îndoeală cea mai grea și ingrată din toate. sarcinele,
«De

ce să nu

evităm

această

greutate

protejatului

Europei

și să nu

pu-

nem astfel la adiipostul unui pericol cert prestigiul necesar, care în întâiul
timp este necesar să-l încunjure.»

Ca o nouă dovadă că Guvernul

Franciei nu vroiă să-și schimbo

vederile sale și a ieși din hotăririlo luate de Congresul dela Paris,
sunt, instrucțiunile din 2 Septemvrie trimise Baronului 'Tayllerand.

«Am fost foarte mulțumit de atitudinea ce aţi avut şi de limbagiul ce aţi
ținut în împrejurările în cari vă aflaţi, de a răspunde, în numele Guvernului
imperial, celor ce au venit să vă exprime dorinţele lor și să vă ceară sfaturi.

«Aţi păstrat o măsură dreaptă, căutând să-i faceţi si înţeleagă bine, că gu-

vernul M. S, [., care cel dintâiu
putea

susținea

această

cauză

sa pronunțat

în favoarea

Unirei,

nu

va

până la sf: irșit și face

să prevaleze convingerile

sale, decât dacă dorinţa incontestabilă și generală,

dacă nu unanimă, a po-

pulaţiunii îl va sprijini şi-i va justifică prevederile.
«Acest sprijin al unei dorințe publice și exprimate sus și tare este cu atât
mai necesară, cu cât nu putem să aseundem că Guvernul englez și-a mo-

dificat simţitor părerile susținute, în principiu, de către

plenipotenţiarii sti
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în sânul Congresului. Cabinetul din: Londra înclină astăzi pe partea Turciei
şi a Austriei în cestiunea aceasta, și pentru a-l'opri de a alunecă pe acest
povârniş, este de nevoie un răspuns categorie al populațiunii la apelul ce i
se va adresă,
Da
«Deci înainte de toate trebue să se ştie toată importanța ce' este legată
de convocarea și compunerea Divanurilor şi D-Voastre "veţi trebui, cum vă

veţi

întoarce

în Principate,

să căutaţi a convinge pe partizanii Onirei, că

deocamdată, aceasta este afacerea, principală.
«Noi

ştim. că prejudiţiile

|

și repugnanţa ce Guvernul

otoman

are în contra

ideii Unirei -se reduc mai ales la aceea, că-şi închipuește că această întocmire trebue să aibă ca corolar inevitabil venirea unui Principe străin în
fruntea noului Stat moldo-valah. Astfel am crezut că trebue să însărcinez pe
ambasadorul M. $.1. la Constantinopole să se explice asupra acestui punct
cu ministrii Sultanului, arătându-le că temerile lor sunt cel puţin premature și declarându-le că, după părerea noastră, faptul Unirei nu implică nu-

mirea unui Prinţ străin, că dacă Divanurile ad-hoc trebuiau

în mod nece-

sar să fie chemate, în baza angajamentelor luate în Congresul din Paris,
să, discute asupra cestiunii Unirei, noi am găsi cu totul natural ca fermanul de convocare a Divanurilor să înlăture din programa deliberărilor lor
cestiunea de a ști dacă guvernul Principatelor va fi sau nu va fi încredinţat unui Principe, străin. Cercetarea, acestei cestiuni delicate și soluțiunea

ci. vor aveă loc în viitoarele deliberaţiuni ale Congresului. din Paris. Toate

părerile vor putea fi aduse atunci la lumină. Noi, întrucât ne priveşte, nu
vom aduce acolo nimic în mod pătimaș şi Guvernul otoman ne va găsi cu
totul dispuși a primi consideraţiunile ce va crede oportun a prezentă atunci

Congresului.
.
«Acesta este rezumatul instrucţiunilor ce am adresat E. S. d-lui Thouvenel
şi pe. care-l invit să vi le comunice. De asemenca îl autorizez să vă comunice
şi celelalte părţi al6 corespondenţei mele, unde se află expuse vederile şi
intenţiunile Guvernului imperial, privitoare la, această, cestiune importantă a

Unirei Principatelor.
ă
«Din momentul în care fermanul de. convocare a Divanurilor va, Îi promulgat, va fi bine ca să vă duceți numai decât în Principate. Independânt de fo-

losul ce va rezultă din constatarea, prin voi înșivă a, mișcării spiritelor, prezența

D-Voastre, nu mă îndoesc că va exercită o influenţă, salutară asupra acestei
mişcări ; și dacă nu aveţi a exercită această influenţă, o puteţi lumină prin

sfaturi înțelepte și puteţi face pe principalii partizani ai. Unirei să înţeleagă

“cât este

de important

să nu _compromită,

prin

demersuri

imprudente și prin pretenţiuni. premature și exagerate,
încetat. a aveă cele mai bune şanse de reuşită.»

și. publicaţiuni

o cauză

caro

na
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O comunicare a, Comitelui Cavour .către Comitele Corti, însărcinat
de afaceri al Șardiniei la Londra, din 4 Septomvrie, dovedeşte că

Marele

Unirei,
expune
sitoare
telor și

Bărbat de Stat al Italiei știă că unele

Puteri

sunt

ostile

iar altele pot să slăbească în atitudinea lor anterioară. EI
din nou convingerile sale că, Unirea Principatelor este foloși necesară, din punctul de vedere al intereselor Principaal Turciei.

«Legaţiunea Imperială otomană mi-a comunicat zilele acestea o depesă cir-

culară, adresată de Guvernul Sultanului reprezentanţilor săi pe lângă curțile

aliate. Ea

este

relativă

la viitoarea

organizare

a Principatelor

Dunărene,

peniru a execută cele stabilite în protocoale și în tratatul din Paris. In
acest document, de altfel foarte demn de atenţiune, atât prin cuprinsul, cât
şi prin forma

lui, Guvernul

Sultanului,

deși se arată. dispus să introducă în

noua organizare a Principatelor un sistem liberal de reforme administrative

și economice, totuș combate cu tărie proiectul Unirei acestor
două ţeri întrun. singur stat. El se încearcă, să demonstreze că această Unire
nu dă

garanţii suficiente în contra unei invaziuni străine, că ea e contrară
dorin-

țelor majorităţii populaţiunii româneşti, precum și adevăratelor
ei interese, și
încheie cu propunerea, ca această cestiune să fie rezolvită de
către Puterile semnatare ale Tratatului din Paris, înainte de a trece în discuţiuni
le
publice din Principate şi fără participarea Adunărilor moldo-va
lahe.
|

«Am crezut că trebue să răspund fără întârziere

la această comunieaire

printr'o depeşă adresată trimisului regal la Constantinopole, în
30 August, și
după care primiţi alăturat o copie. Veţi vede întrînsa, că
deși recunosc
importanţa argumentelor aduse de Turcia în contra proiectului
Unirei, am
declarat că guvernul regal crede de cuviinţă să amâne soluţiune
a unci pro-

bleme ătât de dificile, până la cunoașterea deplină a faptelor şi
mai ales
până la exprimarea, liberă şi legală a dorințelor populaţiunii, a cărei
soartă
în viitor este de regulat.
i

«Aveam intențiunea să vă comunice numai copia depeșei menţionat
e mai
sus, pentru a vă aduce la cunoștință părerea Guvernului regal asupra
acestei
afaceri, când d-l James Hudson îmi comunică din ordinul Guvernul
ui său

această circulară turcească,

rugându-mă

să-i expun

vederile

Ministerului

asupra acestei cestiuni grave. Mă grăbesc a satisface dorinţa nobilului
Lord
care conduce Ministerul de Externe, prin depeșa prezentă, pe care
veţi binevoi-a i-o ceti şi a-i lăsă, dacă doreşte, o copie.
|
«După cele ce mi-a comunicat Sir James Hudson, primul Secretar de Stat
al M. S. Britanice pentru Afacerile Străine, care în timpul Conferinţelor
din

Paris a emis o părere favorabilă proiectului Unirei Principatelor Dunărene,
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ar fi acum dispus să primească vederile 'exprimate' de Poartă. Cum această
schimbare în conceperea cestiunii principale, ce urmează. a se rezolviîn
virtutea “Tratatului
din Paris, poate 'aveă urmările cele mai serioase și cele
mai neplăcute, cred: de datoria meu a încercă să expun

Cabinetului .M. S.

Reginei, întreaga insuficienţă, a argumentelor aduse de Ministrul de Externe
ture, în scop ide a face pe Puterile semnatare ale “Tratatului de Paris să
dea, înainte de a se face vreo anchetă, un vot îndreptat în contra principiului Unirei celor două Principate Dunărene.
.
«Cestiunea Unirei celor două Principate. trebue să fie considerată, după
mine, din două puncte de vedere diferite: 1% din punctul de vedere al intereselor Pincipatelor Dunărene şi: 2 din acel al intereselor Turciei.
„. «Voiu examină mai întâiu primul punct.
«Mi se pare că orice reformă, orice organizare trebue «să se bazeze. pe o
putere: solidă. Principatele au nevoie. de un guvern tare, care. să poseadă

„mijloace importante de acţiune.. E absolut

lămurit că toate reformele poli-

tice. vor rămâneiă, sterile și vor puteă, deveni chiar periculoase și vătămătoare,

dacă puterea: executivă va fi slabă şi împărțită.
«Nu trebue -să se uite că este vorba să se pună capăt abuzurilor, cum sunt
.corupţiunea

în administraţie,

reaua

administrare

a justiţiei, plăgi

ale stării

sociale, 'ca de exemplu mănţinerea robiei.- Dar nici o modificare : profundă
în toate ramurile! administraţiei nu se va puteă realiză și mănţineă, fără un
centru de acţiune puternic și energic, care să aibă la dispoziţia sa mijloace

morale şi materiale pentru a-și asigură drepturilor
sale respectul şi pentru
a 'veghiă la stricta executare a legilor țerii. Fără acest centru de acțiune
nimic nu se va.puleă face.
«Necesitatea Unirei, simțită în deobşte de populaţiunea românească şi ma-

nifestată prin toate mijloacele ce-i stau la îndemână, este

o dovadă

foarte

convingătoare pontru cele ce am spus. Oamenii cu ideile cele mai extreme,
chiar aceia cari erau acuzaţi sau bănuiţi îîn 1848, că propovăduesc idei ultraliberale, declară acum că cele mai largi reforme politice. nu vor aveă decât

o valoare relativ minimă, în comparaţie cu principul Unirei, care singur are
în ochii lor o importanţă decisivă; de asemenea, instinctul oamenilor . mai *

puţin: luminaţi îi face să : înţeleagă „că “singură . Unirea - poale fi întradevăr

folositoare ambelor țeri..

:

Sai

„«De altfel sentimentul care se manifestoază acum întrun mod atât de puternic' în populaţiunea românescă nu este cevă nou. Elsa formaţ de mult
timp. Ori de câte ori Moldo-Valahii au putut să-și exprime ideile lor, sau
pronunțat pentru principiul Unirei. Insăş Turcia nu l-arputeă tăgădui, căci acum
25 de ani, când sc decisese si dea Principatelor un Regulament Organic, a

crezut că techue să dea acestui simţimânt o dovadă indiscutabilă, declarând
Analele A. B.—Tom. XXXIIL—

Memoriile Secţ. Istorice.
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-:

în art. 425 al numitului: Regulament, că originea, religiunea, obiceiurile şi
chiar limba locuitorilor. celor două Principate, precum și nevoile lor, con-

stituesc elemente suficiente pentru Unire, care. n'a fost împiedicată şi. întâr-

ziată până acum decât de împrejurări întâmplătoare, dar că foloasele ce ar
rezultă din Unirea acestor două popoare n'ar puteă.fi puse la indoeală,. Astfel bazele acestei Uniri sunt așezate în Regulameni prin uniformitatea administrativă a guvernelor celor două țeri. Nu s'ar puteă, cinevă, exprimă într'un chip mai lămurit, mai decisiv și care să răspundă mai bine intențiu-

nilor Puterilor, cari în Congresul din Paris s'au pronunțat în favoarea, principiului Unirei. Dacă ne gândim la rezultatele separaţiunii Principatelor, ne

convingem

ușor, că ea nu poate fi mănţinută fără, mari pericole, printre cari

nu ezit a pune în prima linie: rivalitatea inevitabilă a celor doi. domni, cari

vor fi chemaţi să guverneze cele două ţeri, ușurințade a exercită asupra
lor o influință contrară ideilor de civilizaţiune şi de. progres, favorizate do

Anglia, dependinţa Valahiei de Austria, care ijea pe Dunărea de sus o poziție amenințătoare. De multă vreme Austria şi-a pus ochii pe acest fluviu.
Să ne amintim că această Putere a ştiut să se facă stăpână peste mai bine

de 7. milioane de Români, cari locuesc în Transilvania, Banat și. Bucovina.
Se. poate admite că două mici state, slăbite prin separaţiune, vor puteă re-.

zistă, politicei ambiţioase și cuceritoare a Austriei? Influinţa. Cabinetului din
Vienaîn Principatele

Dunărene și în: special în Bucureşti, va aveă, aceleași

efecte, ce vedem că se produc în micile State ale Italiei. . .
Sa
«Separaţiunea nu poate decât să înrăutățească situația Principatelor, căci
ea, produce o excitare profundă, vătămând toate sentimentele poporului. Ea,

va

face

necesar

un

guvern

despotic și autoritar,

ținei, va trebui să facă totdeauna apel

care

pentru

a se măn-

la întervenţiunea puterilor armate

ale Turciei şi chiar ale Austriei, a
«lată principalele inconveniente la cari dă loc, după părerea, noastră, sepa-

raţiunea Principatelor Moldo-Valahe.
|
N
a
«Cercetând -cestiunea din al doilea punet de vedere, voiu observă mai întâiu că Poarta exagerează” probabil adevărata, întindere a drepturilor ei de.
suzeranitate asupra Principatelor Dunărene. Ea nu posedă aceste ţeri cu ace-

laş drept legal ca pe celelalte provincii ale Imperiului. Ea nu este Puterea,
«suverană» a, acestor teritorii, ci numai «suzerană». Această deosebire, care
a existat totdeauna,a fost mănținută cu îngrijire de Congresul din Paris. 'Turcia nu poate contestă că protocoalele şi tratatul de pace vorbesc totdeauna
de Puterea isuzerană» și că nu. există nici un cuvânt, nici cea mai mică,

oxpresiune, care să poată fi interpretată ca o recunoaştere a dreptului real
de «suveranitate». Dacă: Poarta, ar fi «suverană» peste cele două State de
cari ne ocupăni, intervenţia activă a Europei, în organizarea lor interioară,
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n'ar [i legitimă, pe când nu este nimie mai natural, mai normal, mai potrivit cu dreptul public european, decât intervenţia Puterilor.amice în neînțelegerile dintre Puterea suzerană și Puterile vasale. Astfel stând lucrurile,
Unirea, celor două State vasale nu este în contrazicere cu drepturile Puterii suzerane. Puterea suzerană poate fi chiar silită să admită Unirea, dacă
„aceasta o cer interesele Statelor vasale 'sau interesul genoral. . .
i
«De

sigur nu: vreau

să contest

că Europa trebue

să iea în serioasă,

consi-

derare interesele Imperiului otoman, pentru cari ea și-a vărsat sângele stu
cel mai bun. Dar Unirea Principatelor eeste oare în realitate - contrară, intereselor: Porții?
|
|
;

«Unirea Moldovei cu Valahia va aveă de rezultat stabilirea uneii naţionali:

tăţi românești. Insă această naţionalitate nu poate fi ostilă Turciei, căci ea
nu se va puteă gândi s să se ostindă spre sud, unde va găsi rasse străine Și
dușmane. : :
a

«Dacă noul Stat va nutri idei de mărire, nu-și va întoarce! desigur privirile şi sforțările înspre 'Turcia. Tendinţele lui vor fi îndreptate totdeauna

spre: Est și spre Vest, unde. sunt
s
provincii locuite de fracțiuni din rassa românească,.

|

-

'

-

«Ministerul de Jixterne ture a prezentat în circulara” sa o analogie între
Principate și Regatul Greciei. Analogia nu există. Este o deosebire esen-

țială între cele două ţeri.

Grecia nu va uită niciodată frumoasele

ale Atenei, Spartei, Tebei. şi mai puţin acele ale Imperiului

nata: capitală a Paleologilor și Patriarhii ei. Grecia

timpuri

oriental, minu-

peste tot locul se află

alăturea de Turcia Europeană ; peste tot locul alăturea de o giamie se ridică o biserică creștină. 'Intemeind regatul - Greciei, se stabiliă numai un
punct central pentru naționalitatea greacă, rămânând majoritatea rassei ele-

nice sub dominaţiunea turcească. De aci trebuiă să rezulte din partea acestei populaţiuni un curent irezistibil spre unirea cu fraţii săi, deveniți independenţi. Nu'te poţi împotrivi forţei lucrurilor. Grecii din Epir, Albania, din

insulele Arhipelagului vor căută, totdeauna să devină părţi integrante ale. Re-

gatului Greciei, precum -de altă parte, acest regat; va fi totdeauna, frimântat
de dorința irezistibilă de a-şi însuși elementele

trul Sultanului.

i

identice, rămase - sub scep-.

e,

«Principatele Dunărene âin potrivă constituese 0 rassă, deosebită, -care
nu
are nici o ramificaţiune în alte provincii, dar care în acelaș timp nu s'a lă-

sat a [i absorbită de rassele puternice ce o încunjură. Turcii nu su introdus ca biruitori printre urmașii soldaţilor
lui Traian. Nici o giamie nu so
ridică în 'Ţara-Românească. Orice încercare de asimilare între Români şi Turci,

Greci sau Slavi va rămâneă inutilă. Acestea sunt patru popoare, cari prin: ca-,
racterul lor etnografic perfect deosebit formează patru popoare diferite. Poarta
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nu poate să aibă nici o frică, că Românii se vor uni cu Sârbii ori cu Bul-

“garii. Un Român și un Slav au unul faţă de celălalt mai puţină simpatie, docât un Român față de un Ture. Dimpotrivă Românii formează o piedică pentru tendinţele de unire, cari însuflețese pe diferitele ramuri ale marei familii slave. Naţionalitatea românească este o contragreutate care, folositoare
Porții și Europei, se opune desvoltării periculoase-a panslavismului. IEste.

de ajuns să-ţi arunci ochii pe hartă și vezi că rassa slavă se întinde dela
Ural și Marea Nordului până la Marea Adriatică, fără altă întrerupere decât

țerile locuite de către rassa românească. Si cum panslavismul este fără îndoculă un pericol nu numai pentru Turcia, ci pentru întreg Occidentul, nu
este oare de cel mai mare interes să se stabilească în mijlocul “țerilor slave .

o naţionalitate care simpatizează în mod excluziv cu Occidentul și care ar

putea formă, o piedică reală:în contra unirei unor popoare,
atât de puternice spre unire, încât vor supune, poate, restul
«Dar stabilirea unei naţionalităţi române, departe de a
pentru Turcia, îi va fi de mare folos. Un guvern naţional

va fi nici rus, nici austriac. Antipatia de rassă Îl-va ţineă

cari-au tendințe
lumii civilizate.
fi amenințătoare
la Bucureşti nu

totdeauna departe

de imperiul rusesc. Dorinţa de a-şi anexă pe Românii încorporaţi
statului
austriac și de a recâștigă provinciile răpite de Austria va
[i o piedică! ne-

învinsă în contra influinței Cabinetului din Viena. Puterile. -rivale
Turciei
nu vor fi de temut în Principate decât. atâta timp cât vor aveă, a face
cu
guverne cari, slabe în prezenţa, spiritului naţional, să fie forţate a căută
un

sprijin moral sau material, financiar sau militar, la vecinii cari
au mijloace
de corupţiune sau de influință atât de mari: Oamenii obișnuiți a face
comerţ
cu favorurile Porții, pot să piardă o parte din -prolitul, ce nu se poate
mărturisi, prin stabilirea unui guvern unic și puternic în Principatele Dunărene
.
Poarta nu poate decât să câştige.
Me
,
:
«Guvernul Sultanului se teme
. ca exemplul Moldovei și Valahiei să nu
lie periculos pentru alte provincii ale imperiului. Această
teamă este cel
puţin exagerată. Mai întâiu celelalte provincii ale imperiul
ui sunt în mod
real supuse Porții și nu numai vasale. Deci nu există
nici o analogie în

situaţia lor; Poziţiunea
lor nu poate

lasă să.
nu vor
diţiuni
nordul

Principatelor este cu totul excepţională.

fi aplicat. celorlalte

provincii. În al doilea rând,

Exemplul

dacă

se execute cu exactitate reformele ce le-a acordat, aceste
aveă nici un interes să formeze mici centre independente,
și fără legătură de apropiere între ele. Crearea unui centru
Dunărei va face ca, populațiunea dela sud să dorească mai

Poarta

provincii
fără tramare la
puțin a

se uni în centre fâră importanţă. Crearea regatului
Greciei a devenit prejudiciabilă Imperiului - otoman, fiindcă prin aceasta s'a organizat
o putere

străină, cu tendința de a absorbi o parte din supușii reali ai Porții. Consolid
area
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Principatelor, dând o nouă consfinţire principiului de concentrarea statelor,
va servi din potrivă a combate tendinţele dizolvante şi separatiste, ce există,

în sânul Imperiului otoman..

|

|

|

«In sfârşit o consideraţiune generală trebue să aibă o mare greutate în
hotăririle Europei. Dacă după cum se afirmă și după cum e de crezut,
Unirea este, cu toată: opunerea Turciei, o dorinţă arzătoare a Principatelor,

Puterile apusene o pot oare respinge? Se pot ele expune, în faţa lumii ci-

vilizate şi în faţa, istoriei, la răspunderea de a fi sacrificat interesele reale,
pretenţiunile legitime a cinci milioane de creştini presupunerilor exagerate
,
temerilor nejustificate ale Cabinetului ture ? Și Anglia, însufleţită de
sentimente atât de înalte, de idei atât de liberale, va călcă oare în picioare
principiul de naţionalitate, în cea mai legitimă aplicare practică a acestui
prin-

cipiu? Va lăsă ea altor guverne meritul de a se face apărătorii lui? Aceasta

„har

Însenină

asupra

oare a se expune a pierde

tuturor partidelor

întreagă,

influenţa,

ce a câştigat

liberale din Europa, şi care este de nevoie să o

păstreze în interesul civilizaţiunii și progresului, în interesul Occidentului?
Nu-mi vine a crede această schimbare.
«Sper că comunicarea ce mi sa făcut de curând prin Sir F. Hudson nu
- este ultimul cuvânt ce-l va, pronunță guvernul M. S. Reginei: în această
cestiune. Aceasta este părerea mea, care este de asemenca şi a bărbaţilor
de stat, cari formează ministerul, și a membrilor liberali influenți din. par-

lamentul Sardiniei. Indrăznesc a speră că Cabinetul britanic, luând în considerare motivele ce le-am expus, va evită să se oblige întrun mod de-

finitiv; dar oricare va fi hotărîrea ce va crede de cuviință să iea, sper
că
va recunoaște, înainte de toite, în interesul ce purtăm acestei 'cestiuni o

nouă dovadă a dorinței

noastre vii, de a rămânea,în toate cestiunile în'cea

mai” intimă bună înţelegere.cu Anglia, cu care, pentru orice eventualitate,
suntem legaţi prin legături atât de puternice: de simpatie și recunoștință.»

Atitudinea, îndoioasă a Caimacamului nu aveă o mare importanță,
la a fost constatată în redacţiunea unei scrisori a Principelui Alesandru D. Ghica, adresată Impăratului Napoleon III în 24 August.

“Data ei e interesantă: curând. după numire
cămie.

și instalare la Căimă-

«Sire, Insărcinat de Puterea suzerană cu' Căimăcămia Principatului, consider ca una din cele dintâi ale mele îndatoriri să depun la picioarele M. V. 1.

odată cu profundul

meu respect şi admiraţiunea

persoană, omagiul .de

mea pentru augusta voastră

veneraţiune și de. vie mulțumire

a națiunii

valahe

pentru M. V. [., care prin plenipotenţiarii voștri aţi binevoit a dovedi pentru

ea un interes atât de mare în sânul conferințelor din. Viena și Paris;
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„

«Moldovalahii hu vor uită. niciodată, Sire, că Franţa afost aceea, care sub
domnia glorioasă a M. V. |. şi-a ridicat cea dintâiu vocea sa puternică în
favoarea drepturilor lor și a existenţei lor politice.

«In momentul când aceste ţeri au să fie chemate să se bucure de garanţia
solemnă a acestor drepturi, întemeiate pe regimul lor privilegiat şi naţional;
aș crede a lipsi dela misiunea mea, dacă naș favoriză din toate puterile

mele și în marginele

cari îmi sunt puse intenţiunile binevoitoare ale Con-

gresului din Paris,
«Mă simt cu atât mai fericit de a mă asociă la aceasta din toate puterile
mele, cu cât văd, încredințată soarta acestor ţeri, print'o
' favoare cu totul

specială a Provedinţei, în mâini atât de puternice.

|

«In aceste împrejurări atât de solemne, cari vor decide de viitorul Moldo-

Valahiei, eu aştept

cu

bucurie

principale a M. “V. IL. pentru

și nerăbdare

efectele

fericite

ale acţiunii

bună starea patriei mele.

:

Depeşa d-lui Bselard către Comitelo Walewski, din 24 August 1856:
«In depeșa mea foarte confidențială de. ieri, am avut
[. V, un plic conţinând o
Alexandru Ghica, precun
«Grăbindu-mă a trimite
ţinut dela orice comentar

onoare a transmite

scrisoare, ce vă eră adresată de către Prinţul
şi o altă scrisoare destinată M. 3. Impăratului.
acest dublu mesagiu departamentului, m'am abasupra redactării celor două misive, prin cari

Prinţul, Alexandru Ghica notifică Guvernului francez instalarea administra-

țiunii provizorie, al cărei şef este. Pe lângă aceasta am trimis în aceeaş zi
două alte scrisori ale Caimacamului Valahiei la Constantinopole și la Viena,
scrise de el în acelaș scop d-lui Thouvenel și d-lui Baron de Bourqueney.

«Originalele tuturor acestor scrisori, fiindu-mi puse sub ochi, am avut răgaz să le cunosc și am putut observă astfel câtevă schimbări de redactare,
substituite de către Prinţul Ghica textului elaborat de secretarul său.
«Poate nu este inutil să somnalez aci câtevă din aceste schimbări. In scri-

soarea adresată M. $. Impăratului, textul primitiv al alincatului se termină

cu aceste vorbe: caș crede a lipsi dela misiunea mea, dacă n'aş favoriză din
toate puterile mele intenţiunile. binevoitoare ale Puterilor aliate>— E. V.

veţi observă modificarea introdusă, de Prinţul

Alexandru

Ghica

în modul

următor: câş crede a lipsi misiunii mele, dacă n'aș favoriză din toate puterile mele, Și în marginile
Congresului din Paris.»—

cari-mi sunt puse, intenţiunile binevoitoare ale

«Una din frazele scrisorii destinate d-lui Thouvenel începeă astfel: «... Căci

preponderența incontestabilă

ce

a exercitat

Francia

în sânul

conferințelor»

prin organul plenipotenţiarilor'său—.» Acest text a fost schimbat În modul
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următor : «Căci partea de o 'importantă esenţială ce a avut Francia
în sânul conferinţelor.»—
i
E
Sa
„«Nu pretind a da acestor amănunte mai mare importanță
decât au : spun

numai ce am văzut,
|
Di
«De altfel este sigur, şi din nenorocire fiece zi.îmi aduce
nouă dovezi, că
Prinţul Alexandru Ghica, sfătuit de colegul meu englez
şi condus de Poarta

Otomană, nu-și iea de loc sarcina de a favoriză, intenţiunile binevoi
toare ale
Puterilor străine.»
o
”
“In 9 Septemvrie: Comitele Walewski aprobă atitidinea,
d-lui 'Touvenel, darîl însărcinează
să fie
, cu atențiune la redactarea, defi-

nitivă,

a

Fermanului

de

convocare

a, Divanurilor.

„«.„„In depeşile mele din 9 şi 16 August n'am voit decâtsă
vă arăt peri-

colele la cari

ne-ar. expune

orice

încercare

de a fixă la Constantinopole

că am

puteă să ne abatem dela pro-

punctele rezervate aprecierii Divanurilor ad-hoc sau ale
Comisiunii Principatelor. Părerea mea eră numai diferită de a D-Voastre
și trebuiam cu atât
mai
puţin să admit în acest moment,

gramul tras de: Protocoale și de însuș, Tratatul, cu cât
Austria

încercă 'să
iasă dintr'însul, pentrua face să prevaleze asupra Unirei
Principatelor doetrina,
pe care

noi

am

combătut-o.

Nu putem să nu recunoaştem că, dacă

aveăsă se examineze la, Constantinopole faptul de-a ști,
dacă convine sau
demnităţii sau intereselor Porții, ca să sesizeze ca 'însăş
Adunările moldo=
valahe asupra acestei cestiuni, s'ar fi putut naşte din
discuţie incidente și
păreri regretabile din punctul nostru de vedere, pe când
mănținându-ne pe
terenul hotărîrilor Congresului, nu aveam
tualitate. De atlfel n'am fi. avut să facâm

să ne temem de o astfel de evennici 0 obiecţiune, dacă guvernul

otoman ar îi crezut folositor să invite întrun chip special
. Divanurile ad-hoc

să exprime simţimânt
țerii asupra
ul Unirii ; ceeace nu putem

admiţe este

ca, această, hotărire a Porții să devină. obiectul unei
desbateri, și convorbirea

“D-Voastre cu Marele Vizirşi cu Fuad Pașa, ce mi-o

D-Voastre corespondență,

împărtășiți în ultima

îmi arată cât de mult trebue ca să ne păzim,

“pentru ca să prevenim abateri, cari ar puteă prejudiciă soluţi
unile ulterioare.
" «Astfel
mă 'grăbese să vă dau întreaga mea, aprobare pentru limbaj
ul hotărît ce l-aţi ţinut ministrilor otomani și să vă felicit
pentru succesul
obținut, determinându-i să renunțe la intenţiunea, mărtur
isită de proiectul

de

Ferman

comunicat,

de a fixă

diferitele

Divanurile ad-hoc şi-de a înlătură, trecându-l

puncte
sub

de car
'se ivor .ocupă
tăcere, pe acela care; în

spiritul negociatorilor păcii, trebui
să facă
ă înainte de toaie obicetul delibe=
rațiunilor lor. Am; toată încrederea, că veţi priveghiă cu acceaș
grijă redactarea definitivă a actului, care va servi de bază lucrărilor acesto
r Aduniri,»
+
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In 10 Septomvrie încep oudinele formale ale Inaltei: Porţi, privitoare la amestecul ei în cestiunile administraţiunii interioare.
l'uad Pașa cere. prin ordinul din 10 Septemvrie,
ca: Vornicul. 'Teodor» Balş să suspende Legea Presei, promulgată de fostul Domn. Crigorie A. Ghika şi să restatornicească censura.
i

«Ex. Voastră veţi binevoi a suspendă măsura promulgată de fostul Domn
G. Ghila și a restatornici legiuirea presei, precum ea a existat înaintea acei

promulgări, precum și censura.

!

|

i

«Spre acest sfârșit, mijloacele: cele mai nemerite se pare a fi următoarele:
<A nu se mai da autorizație pentru publicarea a: nici unei gazete nouă

de oricare fel.
«A

a

:

a

se chemă redactorii jurnalelor în fiinţă şi a li se face cunoscut: că ei

sunt datori a nu trată în nici un chip despre cestiile cari pot jigni drepturile Inaltei Porţi. A opricu strieteță de 'a da în publie vreun'atăc de
orice fire în contra Maiestăţii Sale Sultanului sau a guvernului Său, în con-

tra Suveranilor aliaţi sau amicii Turciei, sau în contra

Puterilor învecinate,

sau de a înseră vreun articol, care să poată da prilejla reclamaţii din partea Inaltei Porţi sau a. Puterilor aliate și că la caz când ei nu sar conformă

-cu aceste îndatoriri,

secință a urmării lor,

suspendarea

definitivă a gazetei va fi nemijlocita con-

a

i

aa

«Un censor, rânduit de Ex.: Voastră, trebue a îi înadins însărcinat cu pri-

vighere în executarea acestor măsuri

„Un, decret al Caimacamului

şi răspunzător pentru. aplicarea lor.» -

Balș către Sfatul Administrativ

extra-

ordinar ordonă executarea imediată a restatornicirii . așezcimântului de mai înainte atingător de censwă.
|
|

"«Impărtășind Sfatului Administativ, în copie, partea unei depeşi oficialea

E. S.-Fuad Paşa din 10 Septemvrie (29 August) 1856, prin care îmi face
cunoscut, spre punere în lucrare a dispoziţiunilor adoptate de Inalta Poartă

în privirea presei, pun înaintea Sfatului ca, pe temeiul celor cuprinse în
po-

menita depeşă, să chibzuească măsurile cuvenite pentru suspendarea, legiui-

rii actuale a presci

tor de censură,»

și reslatornicirea

i

așezământului

de mai

înainte atingă-

a

„«Aneză, Secretariatul de Stat al Moldovei, ..
:
«Redacţiei foilor oficiale...
..
e
|
aa
«Comunicându-se Redacţiei. copie de pe ofisul Ex. Sale Caimacam
ului,

„„

adresat Sfatului Administrativ sub No.. 16, precum și de
pe. partea depeșei,
alăturate pe lângă el, a E. S. Fuad Pașa, pentru suspendarea
legiuirii actuale

a presei, se invită pe Redacţiea le publică prin cele întâi
numere ale foi-
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lor sale, cu udăogire că restatornicindu-se. censura, după
dispoziţiile Domnescului Ofis din anul. 1848, sub No. 93, publicat prin
Buletinul: No. 90, Se-

cretariatul de Stat,

spre

înlesnire, a propus

IEx. Sale -Caimacamului a se

însărcină pe d-lor Vorn. Costachi Negruţi și Post.
G. Asachi'cu asemenea,
censură, cărorali sau și slobozit de către Ex. Sa Ofisele
de 'nominaţie sub

No. 17 şi 18.»

Ia

Si

In 11 Soptenavrie d-l 'Thouvenel expune Comitelui
Walewski
ostilitatea co a constatat la bărbaţii de Stat ai. Anglio
i,
€..D-l Ambasador al Angliei are în mână de o săptămână
o copie a de-

peşei Lordului Clarendon: către Lordul Cowley, al cărei
text: £..V. aţi avut
grija să mi-l aduceţi de asemenea la cunoștință. Lordul
Stratford a făcut aluzie la dânsa cu ocazia ultimei lui vizite, când mi-a prezen
tat pe d-l Henry

Bulwer,-pe care îl întâlnisem odinioară la Madrid și la
Paris. După limbajul său aș fi putut crede că părerea principalului secretar al
M. S. Britanice

este formulată acolo întrun chip mai categoric. Această părere, este
drept,
se ceteşte între liniile documentului emanat din Foreign Office”; dar
Lordul
Clarendon în definitiva recunoscut că nu 'aveă dreptul de a o expune
” în

mod

oficial, înainte de a se fi consultat cu E. V.; ela 'constatat
de aseme-

| » nea că respectarea Tratatului şi a protocoalelor autoriză Divanu
rilei ad-hoc
să se ocupe de cestiunea Unirei. Lordul Stratford, fâră a tăgădui
că sa făcut în această privinţă o profundă schimbare

în modul

de a vede: dela în-

ceput al Cabinetului său, im'a lăsat să bănuesc că răul 'ar fi şi mai
mare la

Londra

şi că doctrina Porții, prezintată cu iscusință de Ambasadorul

ei, ar

„ti obţinut; acolo câștig de cauză și că: sar renunță, la consultarea “popul
aţiu-.
nii din provinciile Moldova

ganizaţiei: lor viitoare. Mam

şi Valahia asupra

punctului

fundamental

al.or- -

grăbit a răspunde d-lui Ambasador al Angliei,

că instrucţiunile mele diferă de ale sale şi că datoria mă obligă să le urmez,
oricât ar fi: de “penibilă

pentru mine

o divergință

de

opinii cu

el. Astfel

lăsându-l să-mi expună, ca și d-l Baron de Prokesch şi Marele
Vizir, necesitatea de a alătură la fermanele de: convocarea Divanurilor. ad-hoc
un program de lucrările ce vor aveă să îndeplinească aceste Adunăr
i, l-am pus în
„cunoștință, că puterile mele nu merg mai departe decât execut
area: pur și
simplu a articolului 24 al Tratatului din 30 Martie; că articolul 23, după
Guvernul imperial, privește pe comisarii Puterilor
25 este numai de competința Congresului.

«După cum E. V. știe, am

contractante
a

și că articolul
ate

plecat în acecaș zi la Dardanele, de unde nu

m'am înapoiat decât alaltăeri. La reîntoarcere am aflat că vestea despre
opu-

nerea declarată a. Cabinetului din Londra contra Unirei Principatelo
r a ăjuns

la

Constantinopole şi nu mai eră un

mister pentru

nimeni.

Ministrii turci

-

"192s
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câștigă de sigur în aceasta o.mare forță de rezistenţă. In fond ei se sim“țiau încurcaţi
.că erau de aceeaș piirere cu Austriaşi împotriva noastră, dar

ajutorul Angliei le-a venit numai bine.Eu aproape reușisem, după cum vam

raportat în depeșa mea No. 75, să decid pe Marele Vizir și pe Fuad Pașa
a modifică redactarea Fermanului în termenii exacţi ai articolului 24. Eu ştiu

că, încurajați deadreptul de d-l Baron de Prokesch şi sfătuiți de Lordul
Stratford, într'o măsură pe care n'o pot încă apreciă, stau la îndoeală dacă

„e bine să părăsească proiectul primitiv
şi se gândesc chiar să se declare oficial contra dreptului” Divanurilor de a da un vot favorabil Unirei. Tactica
lor ar constă să pună. guvernele în măsură de a rozolvi. între ele această

„cestiune, în loc de a olăsă

să fie discutată. în - București

şi lași. -

„„«Mi.sa. părut, Domnule . Comite,că investit.cu instrucţiuni atât de clare
și de precise, ca cele. ce mi-aţi dat E. V, aş lipsi dela datoria mea dacă
nu aș atrage încă odată cea mai serioasă atențiune a. ministrilor turci asu-

pra urmărilor

unci. astfel

de hotăriri.

Deci

d-l

Outrey

s'a dus

la Poartă

ca

să reamintească lui, Puad Paşa şi lui Aali Pașa convorbirile.
mele cele mai
recente, pentru a le demonstră pericolele oricărei depărtări a lor de pe terenul dreptului

mă voiu

și-al Dunei

credinţe

și în sfârșit „pentru a

opune în med hotăritor, ca întrunirea în.care

minat Fermanul

le repetă, că cu

vom

aveă de exa- |

să se abată dela obiectul ei particular, 'Am lăsat să le spună

că noi nu avem calitatea nici de a reformă opera Congresului, nici de a-i
încăleă atribuţiunile lui ulterioare. Cu un cuvânt noi suntem în situațiunea

„magistraților însărcinaţi să aplice, legea, aşi cum este, nu să'o facă ei sau
să o modifice. Fondul nu .ne priveşte; noi n'avem decât să supraveghem
îndeplinirea unui. act de' procedură. Indrăznese încă a crede că aceste argumente vor readuce pe Aali Paşa şi Fuad Pașa în starea; în care i-am lăsat;
„În caz-contrariu voiu urmă, fără. să deviez un pas, calea ce-mi indică: ordi-

ele EV.

.

|

|

Se

SE

E

«Orice ar fi, d-le Comite, lucrurile în totalitatea lor nu mai stau aici astfel

cum” steteau înâinte cu două luni. N'aș putea, zice că noi am pierdut teren;
recunosc numai că Anglia și. Lordul Stratford au câștigat. Părerile Cabine„tului din Londra asupra Insulei Şerpilor, asupra posesiunii orașului Bolgrad
și, în ultimul loc, asupra Unirei Moldovei cu Valahia au făcut o impresie
destul de puternicceă,de sigur nu trebue exagerată, dar.e locul acum
să
0 constatăm. Totdeaunea este greu și. adeseori de prisos ca cinevă
să se
dedeă lu presupuneri, cari nu există sau nu se pot traduce în fapte
pozi-

tive. Cu toate acestea îmi permit a crede că cauza unirei teritoriale Și admin'strative a Principatelor Dunărene— făcând abstracţiune de prinţul străin,—

discutată în anumite

condițiuni, ar fi câştigat foarte. mult

Ia, Constantinopole,

DIVANURILE AD-HOC DIN IAŞI ȘI BUCUREȘTI, II,

123

dacă d-l. Ambasador al Angliei ar fi fost invitat să-și unească stăruin
ţele lui

cu -ale mele. .

N

E

a

RE

a)

«Tăcerea lui oficială şi opoziţiunea lui privată nu mi-au impiedi
cat pro-

gresele mele

de... mi-a

și depoșa ce

E. V. mi-aţi

servit să sdruncin
.în mod

făcut

onoarea
: a-mi

serios

scrie cu! data,

obieoțiunile

contra,

cărora

aveam .de luptat. Ultimele rapoarte ale d-lui Mussurus către
guvernul său:
şi comentariile cu .cari Lordul Stratford, autorizat ori nu, -a
însoțit comuni- carea depeșei Lordului Clarendon. către Lordul Cowley, mi-au
distrus, nu.pot;
să ascund și mai puţin să tac,: întreagă “munca, . cărei : m'am.
consacrat:
cu
zelul ce mi-l cereă, datoria mea, și mi-l inspirau conving
erile mele' per-

sonale.

|

PI

a

eg

«Se poate realiză unirea, cu toată rezisten
. Porții,
ţa susţinută
.cu energie

de Austria și aprobată de Anglia?

Divanurile ad-hoc: vor aveă oare, :în ac-:

tuala stare de lucruri, curajul si se pronunţe în favoarea, unei combin
aţiuni,

a cărei reușită nu li sar păreă asigurată ?:Nu mi. se cade, d-le
Comite, să.
cercetez cestiuni de această natură, dar nu persist:mai puţin
a crede,; punându-mă întrun punct:de vedere curat teoretic, că Unirea Moldov
ei și Va-

lahiei, în condițiuni hotărite şi proprii a asiguri: Poarta asupra eventua
lităţilor viitoare, ar fi fost folositoare atât pentru provinciile vasale,
cât şi pen-

tru Puterea suzerană.

De sigur că argumentarea. A mbasadorului

otoman din

Londra este. foarte îndemânatică, dar cu toate aceste
- cercetâ
a,
nd-o mai

aproape, se vede că se bazează

pe

sofisme.

Din momentul

vorba să se instaleze. un prinţ străin în Bucureşti,

de

în: care nu

e

comparaţiunile - ce. d-l

Mussurus le face cu Greci.nu
a se -pot aplică -Moldovei şi. Valahiei. Aceste
eri, fără îndoeală, nu sunt astăzi în stare să dea o dinastie
naţională, şi ar fi.

destul de greu să-i faci pe Moldovenisă primească un prinț valah şi-pe
Valahi

„să, primească un :prinţ moldovean. Această piedică însă sar fi putut: evită,
dacă, designarea

Domnului,

rezultat din alegeri,ar

înţelegere cu aliaţii ei. Acest Domn

fi: fost

lăsată; Porții: în'

indigen ar fi avut el toate calitățile ce

se doresc unui șef de administrație? Nu ştiu şi mă îndoesc
.: Ceeace este
sigur, este că nu e cu putință să se găsească în Moldov
a şi în Valuhia, doi

prinți în adevăr capabili de a: guvernă separat aceste țeri
și cu toate aces-

tea nimeni nu s'ar gândi în această ipoteză să recurg
ă : la dinastii străine.
Este mai: greu să conduci interesele a: patru milioane
de oameni, decât să

operezi pe baze mai restrânse,dar cuprinzând. totuș una: o :populaţiuno! de

două, milioane

şi jumătate de suflete ? Nu

e permis dimpotrivă să se.spere,

că desvoltarea' naturală și activitatea unei națiuni mai conside
rabile va im-.
pune guvernului unitar:al Valahiei.și Moldovei demnitatea
: şi spiritulde
conducere, de cari guvernele separate âle acestor provincii au-foșt
cu totul:
lipsite până acum?
e

-
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«Cât privește temerea de a lucră, fără să vrea, în profitul Rusiei, care este

argumentul cel mai puternic al d-lui Mussurus, nu-l cred prea Întemeiat.
Un prinţ străin, care-şi va păstră : religiunea proprie sau va trece la ritul

oriental, va fi sau-un obiect de

neîncredere

sau: de puţină

stimă

pentru

massa noilor săi supuși.
Am auzit singur. adeseori spunându-se în Grecia,
_că regele Oton, dacă nar fi izbutit să i se ierte originea lui catolică, totuş
sar fi expus la o cădere .sigură părăsind-o. Aceleaşi încurcături, aceleaşi

pericole sar reproduce la Bucureşti

în: una sau. în cealaltă

ipoteză, dacă

lecţiunea din Atena nu sar ţinoă în seamă. Cu un Domn indigen, oricât ar
fi- de mediocru, așă cevă nu este de temut, și Rusiei i-ar lipsi pretextul religios. Dimpotrivă ea va aveă de învârtit un pretext politic, în momentul
când îi va conveni, atâta timp cât nu se va formă între Prut și Dunăre un
spirit naţional destul de puternic pentru a rezistă seducțiunilor, dintre cari

cea mai tare este tocmai

idea Unirei. Dacă

făcând

inovaţii

ne-am

înșelă,

ar rămânei în orice caz Porții şi Puterilor, cari îi împărtășese părerea, să
dovedească că sistemul de «status quo ante bellum» eră un prezervativ eficace, ceeace ar însemnă să desmintă un veac -și jumătate de istorie, sau să
stabilească că este mai bine să ne întoarcem «a: priori» la greşelile unui
trecut funest, decât să încercăm, chiar fără a aveâ: vreo siguranță, să asi-

gurăm Principatelor un. viitor mai bun.

.

.

«Prin argumente de acest fel și pe cari cer iertare E. V. că le-am fi oxpus
aci mai pe larg, am :reuşit până în momentul. când su lămurit acţiunea
d-lui Ambasador al Angliei, să calmez puţin temerile .principalilor membri
ai Divanului, Astăzi mă găsesc în faţa unei situaţii nouă. D-l Henry Bulwer,
pe care l-am. văzut ieri, mi sa părut foarte supărat. El cunoaşte terenul din
Constantinopole și ştie că uci se trece foarte ușor dela particular la general.
Din faptul că Franţa şi Anglia nu mai consideră în acelaş fel . cestiuneu

Principatelor

se trage

asupra nici unei

concluziunea, că în curând. ele nu se: vor

cestiuni

orientalc,.că Turcii,

după

cum

înțelege

le e, obiceiul, vor

opune o influinţă celeilalte, pentru a se strecură și a trăi între amândouă,

„Și în sfârşit că Rusia își va regăsi numai decât locul în acest joc de cchilibristică. A trebuit să convin, Domnule Comite, că dacă într'un furnicar de

intrigi ca cel de aci deducțiunile logice s'au tras atât de repede, și de cele
mai multe ori fără să [ie adevărate, n'a fost mai puțin surprinzător, ca a doua
zi după un răsboiu dus în comun, să se manifesteze între Francia şi Anglia

o neînțelegere diplomatică asupra unui punct important, dar am adăogat în
acelaș timp, că noi nu. suntem: de loc vinovaţi, având în vedere că noi. ne
mărginim a fi totdeauna de părerea, la care Lordul Clarendon s'a alăturat
în

sânul Congresului. Cei din Londra

s'au schimbat,

nu cci din Paris. D-l H.

Bulwer a recunoscut, dreptatea obser raţiunii mele şi mi s'a părut că regretă
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crede și d-su, că soluţiunea ce

a fost găsită la început bună, nu mai e potrivită, a dat prea curând
sem-:
nalul unei neînțelegeri cu noi. După Comisarul M. S. Britanice ar
fi trebuit
ca el să se abţie de a să pronunță, şi că din contra trebuiă să se
consucre

„la un studiu conștiințios şi aprofundat al societăţii moldo-valahe,
al intere-

selor''ei, al nevoilor ci șial aptitudinilor sale morale şi politice, înainte
de a:
se :formă 'o "judecată prealabilă; asupra condiţiunilor celor mai bune pentru
organizarea ci viitoare.

In acelaș

fel își înţelege și d-l Busili misiunea şi:

d-l Boutenieff. 'mi-a spus, că deşi guvernul său este hotărit,: ca şi noi, să'
consulte: dorinţele populaţiunii și să ţină seamă de ele, zitât cât' va li posibil,

cu toate acestea înţelege să-şi rezerve” părerea sa definitivă până la -confe-

rințele din Paris. D-l H. Bulwer vede în această atitudine un calcul, care.
va face Cabinetul: din Petersburg în ultimul moment arbitru între Francia şi

Anglia şi-i va da, mijloacele de a'aveă'o influinți preponderantă asupra:
s0-

luţiunii cestiunii ce fusese “vorba și speranţa,la origine să se rezolvă mai
mult 'contra Rusiei decât împreună cu ea.
a
«In momentul de a termină depeşa! aud" că '4-l Ambasador al Angliei sa
dus la Sultan să-l anunţe că M. S, Britanicăîi trimite Ordinul Jaretierei.

Această distincţiune, care prin natura ei este! în afarăde schimbul de
ordine

obișnuit între suverani, primeşte dela împrejurări o seinnificare politică și

Lordul Stratford, de sigur, nu va neglijă nimic

de curtenie fot profitul posibil»

ca să tragă din acest semn

„De atunci: înainte . situațiunea._ politică. europeană

fiecăre zi, tot mai. mult, .

DI

,

se complică: în

ate

O nouă cerculară a lui Fuad Paşa din 14 Octomvrie, adresată Re-.

prezentanţilor Guvernului otoman în străinătate, arată că Inalta,
Poartă
nu și-a schimbat punctul ei de vedere în contra, Unirei Principatelo
r.
câm remis aci reprezentanților. Puterilor semnatare ale Tratatului. din

30 Martie proiectul de Ferman, care trebue să emaneze, după dispoziţiunile'
ăcestui act, din partea M.$. L. Sultanului, pentru convocarea Divanurilor

ad-hoc, ce au a se întruni în cele doui Principate, pentrua exprimă dorinţele

populaţiunii cu privire la îmbunătățirile de adus regulamentelor ulterioare
și administrative ale, Valahiei şi Moldovei şi care proiect trebue redactat în
înțelegere cu reprezentanţii Puterilor,
|
cc a
|

„ «Puterile aliate vor: vedei, nu ne îndoim, în redacțiunea acestui proiect,

„care stabilește într'o măsură atât de largă reprezentarea intereselor diferitelor

clase, o nouă dovadăde sinceritaica şi loialitatea cu care Guvernul imperial

se conformă

atât de complet

Pari
în s
mod fericit,

spiritului

o

general al Tratatului,

încheiat li

a
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«Când Inalta Poartă a consimţit a se
cipatelor, n'a” încetat; să declare că este
cerceteze și să adopteze îmbunătățirile
două provincii, bună starea locuitorilor,

revedeă organizarea interioară a Prin-:
dispusăși are intențiunea fermă să
proprii a asigură, în fiecare din cele
păstrându-le în totdeauna și în mod.

integral privilegiile octroato ab antiquo fiecăreia din ele separat. Ea
a fost:
în acelaș timp pătrunsă de convingerea, că Puterile, cari -vor luă
parte la,
discuţiunea acestei importante. cestiuni, nu. vor permite a, se face
nici un
atentat în contra drepturilor legitime ale suzeranității Sultanului şi
a principiilor şi intereselor generale ale Imperiului.
său. Considerând de aproape
toate inconvenientele şi pericolele cari sunt inerente cestiunii
Unirei Prinei-

„patelor, cestiune pusă în discuţie de câtvă timp, ca n'a, lipsit să-și
exprime.
cu aceeaș libertate și sinceritate atât în conferințele din Paris,
cât și. după
Congres, părereasa bazată pe motivele cele mai raționale,
.
E

«Inalta Poartă w'are nici o îndocală că nobilii săi aliați, călăuziți
de acest

sentiment de bunăvoințăşi de solicitudine, de. care Guvernul
otoman a dat
până acum atâtea dovezi, vor apreciă după adevărata ei valoare
această comu-

nicare sinceră, Cu toate acestea Cabinetul imperial, după
ce a examinat cu

atențiune această, cestiune importantă, în scop de
a puteă ajunge .să evite
toate dificultăţile soluţiunii ei, n'a reușit să găsească
mijlocul de a înlătură
inconvenientele și pericolele ce le-a văzut dela început.
Deci el consideră

ca:0 datorie a echităţii şi a lealităţii sale, și pentru a preveni
orice neînţe-

legere, să declare amicilor și aliaţilor săi, din nou.
şi oficial, că persistă în
soluțiunea sa primitivă, de a feri de orice atingere
dreptul ce-i dă principiul suzeranității sale și drepturile ce i le recunoaște
Tratatul general, declarând. că înțelegerea care se va stabili pentru organizâ
rea interioară a celor

două Principate,xa depinde de înțelegerea finală cu Curtea
Suzerană.

«Guvernul Sultanului, rezervându-și prin urmare dreptul
și facultatea de
a nu primi principiul Unirei Pincipatelor, chiar şi
dacă Divanurile ad-hoc
l-ar adoptă, cu toate că Tratatul din 30 Martie nu
le dă acest drept, crede

de datoria sa a reînnoi convingerea, că din cauza discuţiun
ilor ce se fac

în.
aceste ţeri asupra, acestei cestiuni atât de delicate,.
sar puteă naște com-.
plicaţiuni grave, și este pătruns de convingerea
că cea mai înţeleaptă măsură
ar fi să nu se permită Divanurilor ad-hoc să
între

acestei materii.

a

în discuţie asupra

DE

«In ce priveşte pe Comisarul Guvernului imperiul,
el va fi obligat,
ca în
sânul Comisiunii compuse din delegaţii Puterilor
semnatare,.să se confor-

meze acestui principiu și Inalta Poartă nu ar
puteă să primească în nici un

caz o combinaţie

ce o găsește contrarie integrităţii Imperiului
și interesul

ui
ci vital.
|
|
|
|
«Acestea sunt comunicările ce sunteţi însărcinat
a face, după ordinele M.
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lângă care

M. S. Impăratului, care a dat -atâtea. dovezi

sunteţi

de bună-

voinţă față de Imperiul otoman şi care— Poarta este convinsă——nu va, încetă
a arătă griji pentru. drepturile și interesele. ei, ne place a crede că va apreciă,
intenţiunile Inaltei Porţi şi motivele cari o obligă să facă această declaraţie.»

Iată și textul Proiectului de Ferman pentru convocarea Divanurilor

ad-hoc, prezintat la Constantinopole la Comisiunea,

Europeană, în 20

Votomyrie, şi caro a inăsprit încă iai mult situațiunea:
«Compunerea

Divanurilor.— Fiecare Divan se compune din'cinci comitele:

separate:
e
au
«1.. Comilelul episcopilor, prezidat de mitropolit. Li se vor alătură” trei
preoți şi trei administratori ai averilor bisericii.
i
«2, Comitetul Voierilor de 1-a clasă, care se va, compundin
e 17: membri,

aleşi de semenii

tanților, ce au a
până la a doua
«3. Comilelele
genere.——Toţi:
cei

lor, întruniţi în capitala - Principatului.

Nobleţea reprezen-

se alege - de: către boieri, va, trebui să meargă cel puțin
generaţie.
i
|
boierilor de 'celelalte clase şi ale proprietarilor funciari:în
ce posedă,în fiecare judeţ, 500 de culaci"de pământ liber

de ipotecă și de alte sarcini, și cari: îşi au domiciliul 'şi reşedinţa, fixă în capitala judeţului, se vor ' întruni 'şi vor alege câte un deputat do judeţ. . In

total
«4.
aveă..
două

17 membri,
RI
E
a
Comitetul meşteşugarilor, membriai corporațiilor şi meseriași. — Va.
de asemenea 17 membri pentru capitala Principatului, 6 membri pentru
orașe de mâna a douași 6 membri pentru șase orașe de mâna a treia,

«5. Comilelul țăranilor.— Țăranii cari posedă într'o comună de judeţun venit

de 350 piastri sau sunt embaticari de pământuri situate în diferite localităţi,

și acei cari neposedând pământuri cu un asemenea venit: vor fi embaticari
de pământuri, cari aduc venitul cel mai. ridicat sub acesta, ' vor alege
'în

fiecare judeţ câte cinci indivizi, cari se vor întruni îni: capitala; judeţului
pentru â, alege la rândul lor un reprezentant de judeţ. In total 77 membri.
«Condiţiuni pentru a fi eligibil.—Membrii celor două Divanuri vor trebui să
[ic în vârstă de 30 de ani și să se bucure. de întregimea drepturilor civile.
«Modul de deliberare.— Fiecare comitet so va întruni separat în localul

Divanului

obștesc și va putea deliberă asupra, regulamentelor interioare co- :

- mune intregului Principat sau asupra, nevoilor particulare ale clasei cc reprezintă, cu condiţiunea 'ca pe urmă: să supună rezultatul discuţiunilor sale
și părerile celor cinci: comitete întrunite în adunare: generală. Aceste
co-

mitete se vor mărgini: a-şi exprimă dorinţele lor, supunându-le
Adunării generale a Divanului: Aceste: dorinţe vor fi apoi cercetate, întâia
.oară . în. sâ-
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nul Comisiunii” Europeane, lu care va luă parte și un reprezentant-al Porții,
iar 'în al doilea: rând vor 'deveni „obiectul deliberaţiunilor ulterioare . între
aceasta și Puterile aliate.
:
.
CI
« Părerea Divanurilor, neputând avea deci niai un caracter definitiv, părerile admise atât de comitetele cari vor. deliberă; în “particular, cât și de
Adunarea „generală a Divanurilor, vor [i redactate îîn scris, separat, sub formă
de proiecte şi supuse Comisiunii.
«Este opriţ membrilor Divanului să aducă, la cunoștință îîn mod individual

părerile lor membrilor Comisiunii Europeane, și pentru aceasta proiectele de
cari este vorba vor fi predate președintelui. Divanului, care le va transmite
preşedintelui Comisiunii Europeane (care: va fi Comisarul otoman).
«Raporturile -Divanurilor cu Comisiunea nu se vor. face, decât prin mijlocirea Comisarului otoman.
.!Sia

«Fiecare comitet îşi va alege preşedintele cu majoritatea voturilor, dintro
membrii ce-l compun.
-. .:
n

«Președintele și secretarul Divanului general. vor fi numiţi de Caimacamul
Principatului.
ăi
|
« Dispoziţiune finală şi cominatorie. — Dacă, contra aşteptări, membrii
acestor Adunări
- își . vor permite: a discută cestiuni contrarii „drepturilor
Porții și vechilor privilegii ale Principatelor, reprezentantul Porții va anunţă

despre aceasta Comisiunea şi va face. în această. privință

cesară Locotenenţei
purtare

nepotrivită

domnești.

Dacă sar întâmplă

cu: starea.de

lucruri existentă,

a 0. reprimă.»

comunicarea ne-

ca Divanurile

să- aibă o

se Yor luă măsuri pentru

Instrucţiunile din 13 Septenivrie ale. comitelui Walewski, adresate

d- lui V, Place,

recomandă, ca mai înainte, prudenţa

cea

mai

mare.

«Am primit, Domnule, depeşile ce mi-aţi făcut. onoarea, a-mi serie confi-

denţial: până în 4 Septemvrie incluziv.
a
«Am cetit cu interes rapoartele, prin cari mi-aţi făcut o dare de seamă
despre manifestările opiniei publice în Moldova, relative la Unirea celor două
Principate Românești și despre atitudinea co. ați luat în prezenţa acestei
opinii, ale cărei avânturi periculoase trebue doinolite cu aceeaș îngrijire, cu
care trebue: împiedicate slăbiciunile” nesocotite.
ae
«Depeșa ce vi sa trimis la 26 Iulie trecut vă recomandă să evitaţi orice
demers, care poate acuză Guvernul imperial, că ar căută, să exerciteze
o
presiune. asupra

spiritelor și da

pretext

să se zică că există manifestări

ficiale acolo unde nu este în realitate: decât exprimarea
time

ale

marei major ităţi a populaţiunii.

Guvernul imperial

are

totdeauna,

Ea

vă anunță

convingerea,

că

arti-

simţimintelor înîn acelaș

combinaţia

timp,

că

propusă de

|
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Francia, din principiu, este singura. care poate asigură prosperitatea, Moldo-

Valahiei, oferind totdeodată Turciei o nouă garanţie de

siguranță 'și fiind

cel puţin tot atât de practică, ca și toate acelea, cari ar puică, fi prezentate

sub inspirăţiunea intereselor particulare sau rău înțelese,
E
|
«Va trebui, Domnule, ca ori de câte ori se prezintă ocazia, să daţi Mol-

dovenilor asigurarea; că părerea Guvernului imperial nu se va schimbă şi că
sprijinul nostru nu va, lipsi cauzei Unirei în sfaturile Europei, când această

cauză va obţineă asentimentul ţerii.
a
A
„«Acesta e modul cel mai demn și cel mai eficace de a.combate descu-

ajarea ce mi-aţi semnalat,
ta
aa
«leșind din această măsură, angajând mai direct, mai personal, întrun fel
oarecare, influința Guvernului "imperial, am luă politicei noastre caracterul
de dezinteresare ce o distinge și am riscă, o. repet, să facem .ca manifes“tările populaţiunii să piardă acel caracter de. spontaneitate, care trebue să
le fie forța principală şi să aducă sprijinul cel mai. serios politicei 'noastre.

«Dacă nu trebue să excitaţi mișcarea în favoarea Unirei, puteţi însă să o
luminaţi prin sfaturi înțelepte şi să-i faceţi pe partizanii Unirei să înțeleagă

cât este de important să nu compromită prin demersuri imprudente şi pretenţiuni premature o cauză, care n'a încetat de:a aveă pentru sine cele mai.
bune șanse.
PCD
DI A

«Prin urmare să faceţi să se ştie că legătura ce au voit să o stabilească în.

mod forțat publicaţiunile şi discursurile câtorva Moldoveni, între Unirea
celor două Principate. Româneşti și alegerea unui prinţ străin, este unul din
principalele argumente opuse astăzi ideii Unirei de Turcia, care 'este mai

ales preocupată să înlăture -a doua, din aceste eventualități. Astfel. pentru

a,

face să înceteze neplăcerile, pe cari le-au provocat în Constantinopole, discuţiunile făcute. în Moldova asupra acestui punct, am crezut să însărcinăm
pe d-l Thouvenel să declare ministrilor turei, -că după părerea noastră, dacă
Divanurile ad-hoc trebue să fie chemate, potrivit angajamentelor luate în
Congresul din Paris, „să delibereze asupra cestiunii Unirei Principatelor, noi
vom găsi foarte natural, ca Fermanul de convocare să înlăture din progra-

mul lucrărilor Divanului cestiunea de a se şti, dacă Guvernul Principatelor

Unite va fi încredințat unui prinţ străin, deoarece cercetarea şi soluţiunea
acestei chestiuni trebue să aibă loc în viitoarele deliberări ale Congresului

din Paris, unde părerile diferite vor puteă fi lămurite

de care sunt susceptibile și cu o libertate nemărginită,

cu toată autoritatea,
cc

«Aceste explicaţiuni, Domnule, vă fac cunoscute gândurile şi intonţiunile
Guvernului imperial. Vi le comunic pentru informarea. D-voastre personală
şi vă las grija de a le utiliză cât mai
Analele A.

BR —Tom.

bine în interesul cauzei, ce wa încetat

XXA LII. —Alemoriile Secţ. Istorice.
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a.aveă simpatiile noastre dezinteresate,.cu toată opunerea
din partea altor Puteri.»

ce

o întâmpină

Nu mai puţin importante sunt instrucțiunile Comitelui Walews
ki,.
trimise Baronului de 'Talleyrand, arătând Comisarului Franci
ei în
Comisiunea, Europeană atitudinea, sa, în faţa Permanului.
de convo-

care a Divanurilor ad-hoc.

«N'aș [i surprins ca d-l Basili să creadă că trebue să refuze

a urmă pe

colegii săi la Bucureşti — după cum mă faceţi să înţele
g,— atâta timp cât
Principatele nu: vor fi evacuate de trupele austriace. Cele
mai nouă comunicări ale d-lui “Thouvenel nu mă lasă să bănuesc că Poarta
ar [i în acest
moment în măsură să expedieze fermanele de convocare
a Divanurilor, De
altă parte noi nu neglijiun nimic, ca să &răbim noua delimit
are a funtariei
din Basarabia şi care reține în provinciile dunărene forțele pe
cari Austria '
le mai întreţine: acolo. Putem deci să presupunem că instruc
ţiunile pe cari
Rusia le-a dat Comisarului ei nu vor provocă 0 întârzi
ere mare.
|

«D-voastre cunoaşteţi părerile contradictorii, la cari a dat loc proiect
ul de

unire a Principatelor ; guvernele

ostile

acestei combinaţii,

temându-se

de:

părerea ce va fi emisă de Divanurile ad-hoc, par a dori ca aceste Adunăr
i

să nu fie consultate asupra acestei

cestiuni,

ceeace ar

însemnă,

după

noi,

a nesocoti pe faţă intenţiunile Congresului.
«Deci noi n'am puteă admite ca fermanurile să încerce în această privinț
ă
a împiedică direct sau indirect libera exprimare a voturilor, ce
trebue să

"le dea populaţiunea, moldo-valahă

prin organul

delegaților săi. Noi credem:

ce se caută. Regulamentul

Organic vă va da, la nevoie,

că stăruinţele Ambasadorului M. S. 1. la Constantinopole vor triumfă
asupra
împotrivirilor Porții. Dar la rândul vostru și după ce vă veţi duce în
Princi-pate, va trebui să respingeţi orice expedient ce sar întrebuință
pentru a,

ajunge la rezultatul

ocazia de a provocă părerea Divanurilor asupra Unirei celor două
provincii
într'un singur principat. Prin urmare acest document va trebui să
servească

de bază lucrărilor acestor. Adunări şi articolul 425 pune această
misură ca
o eventualitate rezervată unei cercetări aprofundate.
|

«Dar nu ni se va putea contestă că a venit momentul să procedăm
la discutarea acestui punct important, și dacă ni s'ar mai opunecă aceasta
ar însemnă să atingem drepturile suzerane ale Porții, am fi pe deplin
îndrep-

tăţiți a răspunde, că Guvernul otoman, aderând la inserar
ea unei astfel do
dispoziţiuni în Regulamentul Organic, a recunoscut singur
că Unirea ar [i
o simplă măsură administrativă, şi fără însemnătate politică;
că prin urmare

ca întră în cadrul desbaterilor Divanurilor.

«În acest antecedent veţi găsi elementele

cari vă vor fi necesare,

dacă la

DIVANURILE

Bucureștise va reînnoi
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pretenţia,
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combiătut-o

la ConstanE

-aD-l 'Thouvenel crede că sar puteă solicită pentru delega
tul Porții prezidenţia Comisiunii, din care faceţi parte. Dar dacă
poziţia Porții în tot ce
privește
Principatele

nu este

identică

cu a celorlalte Puteri

semnat

are a
Tratatului de Paris, ea diferă în sensul că Poarta este
întru câtvă parte inicresat

ă, și încredințându-se reprezentantului ei direcț
iunea lucrărilor la cari
aveţi să conlucraţi, ne-am : expune să prejudecăm
hotăririle ulterioare ale

Conferinţei din: Paris.

a

«Sunt sigur că D-Voastre veți evită cu îngriji
re, în toate imprejurările, o
atitudine

care ar puteă face să se creadă că dispoziţiunile
noastre au încetat

de a mai

fi binevoitoare

față de

Turcia.

Dar trebue

să vă recomand

a întrebuinţă întreg tactul vostru, pentru a face să se rezolve
primul punct întrun
chip mai conform cu marile interese ce urmează
a se desbate, fără să
„poată rezultă

din

'vernului otoman.»

aceasta o' atingere a susceptibilităţilor legitime

ale Gu-

|
Victor Place dă “în 30 Octomvrie o seamă amănu
nțită Comitelui
Walewski de atitudinea sa moderată și de dificultăţil
e ce întâmpină
la fiecar
e

pas al său.

«Am primit depeșa ce E. V. mi-aţi fâcut onoar
ea a-mi scrie la 13 ale lunii,
și în care se reînnoesc instrucțiunile, ce mi sau
dat mai dinainte; pentru a-mi

indică purtarea ce trebue să am în afacerea Unirei
Principatelor române.
«Sunt cu atât mai fericit că E. V. aţi binevoit a-mi amint
i ordinele ce-mi

- dădueţi, cu cât eu m'am străduit să le execut
punctual dela începutul acestei cestiuni.
!
«Departe de a excită pe Moldoveni în manifestăr
ile lor, am căutat totdeauna
să-i moderez prin sfaturile mele și pot să spun
că am reușit să-i mănţin pe
calea ce Guvernul imperial doreşte să
fie urmată.
|
«Ceeace face. să se simtă mai bine acest
rezultat este atitudinea ce a luat
în această, țară administraţia interimară a
Caimacamului. Căci cu n'am: lăsat
pe Ii. V. să ignoreze nimic din cele ce s'au
încereat de trei luni împotriva
Unirei: înlocuirea radicală a funcţionarilor
administrativi, judecătoreşti şi

militari,

trimiterea de emisari în judeţe,

promisiuni

sau amenințări între-

buinţate față de țărani pentru a le stoarce semnă
turile, toate mijloacele au
fost bune. Ele au putut fi cu atât mai eficace,
cu cât cei ce le întrebuințează

se sprijinesc pe ascendentul ce-l dă prezența trupeler austri
ace unci politice
dușmane Uhnirei.
i
i
De
«Dacă faţă de o constrângere atât de activă, partizanii
Unirei ar fi răspuns
prin demersuri în sens contrar, dacă la rândul lor ar fi
străbătut țara pentru
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a 0 mănţincă în intenţiunile ceea. manifestase dejă, nu ăr [i putut
[i acuzaţi
că sau purtat ca niște rebeli, nici s'ar fi putut pretinde că Guvernul
. imperial
cercă să provoace demonstraţii artificiale.: Aceasta ar [i fost pur și
simplu o
apărare legitimă. Cu toate acestea, în baza ordinelor ce mi-aţi dat E. V.
și
sigur de încrederea ce Moldovenii au avut totdeauna în Francia, i-am determi
nat
"să rămână liniștiți, să nu se lase târîţi în demersuri, „cari ar putea deveni
inprudente și mai ales să se refere la măsurile ce va ști să le “iea la timp
Comisiunea internațională, pentru a asigură libera exprimare a dorințelor
populaţiunii, atât în alegerile membrilor ce vor formă Divanurile ad-hoc,
cât și în desbaterile acestor Adunări.
o
“

«Partizanii Unirei. au dat deplină credință vorbelor mele, când le-am: de-.
clarat că sprijinul Guvernului imperial nu le va lipsi în sfaturile Europei.
[i sau decis să aștepte cu răbdare rezultatul promisiunilor ce li sau dat.»

Atitudinea Guvernului otoman și a Lordului Stratford în contra
Unirei rămâne neschimbată şi trage după sine o complicaţiune cu:

ropeană.

Thouvenel

către Comitele

|

Walewski,

în 13

Octomvrie

1856:

«..Fuad Paşa nu s'a mărginit la observaţiunile verbale ce le-a, făcut Lordului Stratford și d-lui Prokesch. EI a expediat în original d-lui Prinţ Calli-

machi. și în copie d-lui

Mussurus

o depeșă, care arată

lămurit; grijile ce-i

provoacă Porții prelungirea șederii soldaţilor austriaci în' Moldova Și
în
Valahia şi prezența vaselor engleze în “Bosfor, In timp ce se : semnific
ă
d-lui Comite de Buol, că a sosit momsntul retragerii, se amintește Lordulu
i:
Clarendon, că strâmtoarea. va fi închisă la sfârșitul lui Octomvrie,
E. V. va.!

găsi în raportul alăturat aci, ce imi l-a adresat d-l Outrey, o analiză
a depeșei
lui Fuad Paşa...
MI
«Poarta ne-a comunicat oficial Fermanul relativ la convocarea
Divanurilor

ad-hoc ale Moldovei şi Valahiei, însoţindu-l de o simplă scrisoare. Textului
ture

Fuad Paşa i-a alăturat o traducere, a cărei copie voiu avea onoarea
a 0 trasmite
E. V. cu cel mai apropiat curier. Această traducere nu se potriveş
te în câtevă
pasagii cu cea a secretarului interpretului Ambasadei. Cuvântul
«separat»,
care mi-a bătut la ochi, a. dispărut, dar a fost conservat
în turcește. Mai
sunt și transpoziţiuni. pe cari nu mi le explic și pentru cari e nevoie
să intervin
la Fuad Paşa. Gândindu-mă bine la aceasta, mi s'a părut
că mai simplu ar
fi să cer supresiunea întregei introduceri a Fermanului. Poarta
relatează acolo,
după modul ei, dispoziţiunile "Tratatului de Paris, Găsese
că ar [i de preferat
„pentru a pune capăt comentariilor, să citez «in extenso». articolel
e cari privesc
Principatele. Aș face propunerea, şi nu văd ce mi'sar
puteă obiectă, ca să

declin luarea lui în considerare.
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«Poarta: chiar, prin demersul. ce l-a prescris Ambasaduru
lui ei la Viena, a

recunoscutcă demnitatea ei. de o parte, de altă parte loia
lita
ce tea.
„trebue

si prezideze -la executarea Tratatului de. Paris: hu îngăd
uiă
să se procedeze
la alogeri,. nici să-se întrunească. Divanurile, atâta
timp cât Principatelor vor
[i ocupate.de trupe străine,
DI
a
a
ea
Da
«Rămâne deci..de -hotărit. ce va, face . Comisiun
ea,ce vom termină,
după
"examinarea Fermanului ide convocare. D-l.H.
Bulwer este de părere că comisarii ar puteă,.
să. se “ducă la: Bucureşti,. fără să ţină seamă
de prezenţa
-Austriacilor, și să înceapă o anchetă asupra
situaţiunii. provinciilor și reformelor de introdus în. organizaţia lor. Această
primă lucrare, după ce va fi

comunicată Cabinetelor şi discutată, între ele, va
deveni ca o. progra

mă ce
ar aveă să se supună pe urmă Divanurilor
ad-hoc. Idea este ingenioasă ;
este chiar. destul de' practică ; ceeace rămâne.
de ştiut este dacă ea e sinceră, adică dacă nu aşcunde un gând ascuns
contra proiectului Unirei.: Căci

această cestiune n'ar trebui să rămână în afară do,
cercetările comisarilor ; ci vor trebui în mod nâcesar să-și dei o părereîn
această privință și Cabinetele de asemenea ar trebui sesizate înainte de a se
consultă” Divanurile.

Această dori
'este nţ
împărtă
ăşită

de Poartă, Angliași Austria,

..:

|
„-«Aşteptând,. Domnule Comite, dacă aș judecă
după: corespondenţa agenţilor. noştri, siLuaţia în Bucureşti şi. lași se înrăutățește.
Caimacamii își întreDuinţe

ază autoritatea lor nu numai pentru a înăbuși
orice manifestare în favoarea Unirei, ci și pentru a provocă demonstraţii
contrarii. D-l Balş desfă-

șură în acest scop

piate după modelul

un, zel particular şi am avut sub ochi trei petițiu
ni co-

anexat aci și. acoperite, se zice, de cel puţin
o sută de
„mii de. semnături. Se poate ca Prinţul Grigore
Ghika să [i făcut uz de mijloace. neregu
late, pentru: a strânge adeziunile contra cărora
protestează acum
cci. cari le-au: dat, dar nimic _nu- probează
că d-l..Balș-n'a făcut: tot: așă. Eu
n'am: ascuns lui . Fuad Paşa, că rapoartele
d-lui . Place și ale d-lui. Beclard
nu. mă edifică.
deloc asupra libertăţii: lăsate de Caimacami
locuitorilor penîru, a-şi exprimă: voturile. Ministrul Afacerilor
străine mi-a. răspuns că declină în .mod oficial răspunderea reproșurilor
ce am făcut d-lui Balş și Prin-

țului Alexan
Ghică.:
dr
u:
Destitu
irea în massă a funcţionarilor, manoperele întrebuințate pentru a smulge sătenilor petiţiile, al căror
cuprins ei nu-l. știu,
mijloacele de intimidare cari: emanează direct dela
autorităţile” locale, ar fi
tot: atâtea, acte contrarii intenţiunilor Porții. Fuad. Pașa
mi-a spus, în aceşti

termini, că dacă Guvernul:otoman a găsit cu cale,
că nu se cuveniă

ca

Prințul Gr. Ghika să se pună în feuntea unei mişcări union
iste,.că dacă el nu
credeă că. Valahia: şi Moldova ar trebui să-şi -manif
estoze, în afară de.:Divanuril

e ad-hoc, sentimente.lor,
le îmi afirmă de asemenea că succesorii in-.

terimari ai ultimilo
Domni
r nu aveau . mandat de a se. face promotoriiofi.
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ciali ai unei mișcări separatiste. Rolul lor trobuiă să fie'să liniştească ţara
şi să o pregătească, prin :propria lor: moderaţiune, a trece fără turburări un

moment 'de criză. Am dat, Domnule Comite, aceste detalii; d-lor Beclard şi
Place şi i-am invitat să-mi
Sar

părea

că ar puteă

pra spiritului

semnaleze,

exercită

populaţiunii

sprijiniți pe

o influință

și în special

dovezi, faptele cari li

abuzivă: din

partea: puterii

asu-

mijloacele de constrângere,de cari

s'ar fi servit în unele judeţe. Nu putem cere fără îndocală Porții, și cu atât
mai puțin Caimacamilor, să fie de părerea

noastră, dar demnitatea Guvernu-

lui imperial pretinde că dacă părerea ce a emis-o nu e. favorizată, să nu [ie
nici părerea contrarie şi ca balansa să fie ţinută drept.
«Deci nu aș ezită să cer dela':E. V. un ordin ca să fac o plângere formală |
contra șefilor administraţiei provizorii din Valahia şi Moldova, în cazul când
mi sar dovedi că un astfel de demers ar fi devenit indispenşabil pentru: a
asigură leala executare a Tratatului de Paris.» :-

|

Depeşa, Comitelui

Walewski

către

vrie 1856:

d-l 'Thouvenol

din 18 Octom-

Ca, Observaţiunile ce va sugerat: redacțiunea Fermanului mi s'au: părut
deplin întemeiate și îmi dovedesc că guvernul Impăratului: poate contâ.pe vigilenţa. D- Voastre, pentru ca nimic, în actul emanat dela Sultan, să .nu poată
împiedică libera: exprimare a voturilor, pe cari populațiunea moldo-valahă
va fi chemată să le exprime asupra viitoarei organizaţii a Principatelor. Poarta
“va înțelege că propria ei demnitate îi comandă să nu încerce -a pune pie-dici, prin echivocuri de limbaj, rezoluţiunilor Congresului: și că: este în
“propriul cei interes, ca cestiunea Uhnirei mai cu seamăsă fie: pusă precis și

desbătută liber în sânul Divanurilor. Dacă, după

cum

pare a crede cabine-

tul „ture, această măsură
nu are asentimentul: majorităţii locuitorilor din cele
două provincii, trebue - singur să dorească, si nu se poată invocă mai. târ-

ziu nici o împrejurare,
care să tindă a dovedi că n'a neglijat nimic pentru

a obțineă un vot care n'ar fi conform cu adevăratul sentiment al populaţiunii.. Ne place deci:a crede, că încercările 'D-Voastră :de a se scoate din
proiectul de Ferman tot ce ar -fi'de natură a-i falşitică valoarea, nu vor ră-

mâncă fără roade.

|

Rae

«In acelaș scop veţi binovoi, Domnule, a atrage atenţiuneă miniștrilor Sultanului

asupra

purtării

ce

o au

Caimacamii

aflat din corespondenţa, d-lui. Beclard

celor

două

Principate:

Veţi

[i

și a d-lui Place,.cu câtă. ardoare pro-

cedează: Prinţul A. Ghica. şi d-l Balș, cu tot caracterul vremelnic al atribuţiunilor lor, la schimbările aproape generale, ale personalului administrativ,
în scop de a exercită o acţiune directă în alegerea. membrilor 'Divanurilor
și a-şi asigură o majoritate, care arătându-se complezantă faţă de părerile
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guvernului

turcesc, le-ar pregăti la Constantinopole, ca, şi în Principate, şanse

sigure de a rămâneă definitiv în posesiunea puterii. De pe acum chiar rămâi

convins, la București ca şi la laşi,că alegerile vor purlă pecetea unei presiuni
regretabile şi proprie a falșilică obiectul pe care l-a avut în vedere Congresul
,

când a hotărit să consulte populaţiunea înainte de a pune bazele noului sistem

administrativ, şi noi nu putem să nu recunoaştem, că această impresiune,
izvorită din actele Caimacamilor, a fost întărită de măsura, ce a luat-o Poarta

în contra presei în Moldova, cu o spontâncitate pe care nu o insuflă nici un

” interes particular, măsură a, cărei legitimitate de altfel este departe de a, [i
demonstrată. Guvernul Otoman trebue să se aștepte, că, toate împrejurările:
cari vor influență desbaterile Divanurilor, vor fi apreciate în Coriferinţă cu
- 0 sinceritate foarte mare și de sigur nu vrea să se expunăla critici pe cari

le-ar justifică îndeajuns o ingerință care ar aveă de rezultat să vatăme întreagă exprimarea dorințelor populaţiunii, contrar prevederilor semnatarilor.

păcii.»

Depeşa Comitelui
vrie 1856:

Walewski
|

către d-l Thouvenel, din 25 Ocfom|
«Felicităm Poarta că în sfârşit a ieşit din neactivitatea, ce păreă o părăsire

a propriei sale cauze, și că a înţeles că grija pentru demnitatea
sa, cât și.
pentru interesele sale, nu-i îngăduiau si consimtă mai departe, prin tăcerea

ei, la prelungirea în Principate a unei stări de lucruri,de care opinia
publică din Europa începe să se sperie. Chiar în cazul când demersu
l Porții
nar aveă de urmare să decidă evacuarea imediată a Moldo-Valahiei,
totuş
va aveă cel puţin avantajul

de a scăpă Guvernul

M.

S. Sultanului

de răs-

punderea și de interpretările supărătoare, pe cari tăcerea lui le făceă
să apese
asupra, lui; ea ne va permite,

înşişi adresăm

Cabinetului

pe lângă aceasta,a da observaţiunilor ce noi."

dir. Viena, o autoritate

ce

le-ar fi lipsit: atâta

timp cât se puteă apără, pentru a răspunde, cu învoirea cel puţin
inplicită

a Guvernului Sultanului. In sfârşit, Domnule, acest demers va aveă de urmare să contribue a provocă, din partea opiniei publice european
e, o judecată severă contra unei ocupaţiuni, ale cărei, pericole şi inconve
niente nu
voim să le mărim peste măsură, dar care este cu totul anormală
și care,

începând dela 28 c., va constitui o căleare flagrantă, a angajamentelor luate

în Congresul din Paris. Nu amintesc

tot ce are supărător prezența unor forţe

austriace, din punctul de vedere al înfluinţei ce o poate exercită asupră,
ale-

gerilor, ce vor aveă loc pentru. compunerea Divanurilor ad-hoc. Cabinetu
l
din Londra, căruia prezența unei escadre engleze în Marea Neagră îi comandă mai multă rezervă în.această cestiune, emite părerea că Guvernul
austriac.va trebui să-și retragă cu totul trupele sale din capitalele Principa*
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telor, înain
de operaţiunile
te.
electorale. Este de crezut că Guvern
' vienez
ul
va preferă fără greutate această jumătate de măsură. Dar Guvernul Otoman
nu va judecă fără îndocală că este suficientă, și noi de partea noastră trebue
să-l silim să stăruească pe această cale pe care a plecat. Sunt sigur că

D- Voastre nu veţi lipsi a încurajă dispoziţiile favorabile. de cari Poarta se.
arată însufleţită, și a-i întări hotăririle.
«Ambasadorul M. S. la Londra îmi comunică că Lordul Clarendon a judecat

tot atât de sever ca și noi manoperele ce le-au

întrebuințat Caimacamii

pen-

tru a rătăci sentimentul populaţiunii și a le dicta manifestaţiuni, menite a
asigură, triumful părerilor ce au predomnit la Constantinopole. Principalul

ceretar de stat a anunţat pe d-l Comite de Persigny, că va adresă Lordului
Stratford instrucţiuni, pentru a aduce Poarta sau pe agenţii ei la o apreciere
mai limpede a hotărîrilor Congresului din Paris. Vă rog, Domnule, a lucră
în acelaș sens și a secundă demersurile colegului D-Voastre. Am făcut cu-

noscut .ordului Clarendon, că vă voin serie și îmi place a crede că înţe-"
legerea între cele două ambasade va, da mai. multă eficacitate acțiunii lor
respective. Dacă va fi altfel, dacă Guvernul Sultanului nu va luă nici o

măsuri pentru a împiedică abuzuri atât de condamnabile, va trebui să
dăm, fără îndoeală, acestor reprezentaţiuni un caracter mai aspru.»

Nota identică adresată la începutul lunii Noemvrio Porții Otomane

de către Ambasadorii Franciei şiŞ Rusiei, cere dela marele Vizir să
se pronunțe în mod categoric asupra a patru cestiuni.

«M. S. Impăratul, Augustul meu stăpân, a binevoit a-mi da ordin să cer.

A. S. Marelui Vizir declaraţiuni precise asupra următoarelor puncte:
«1. Cu privire la regularea graniţelor Basarabiei. — Poarta consimte
să lase.
"Conferinţei din Paris rezolvirea dificultăţilor survenite asupra acestui punet,

ori ar fi mai dispusi a le înlătură, renunțând la pretenţiile sale asupra Bol-

gradului în favoarea Rusiei, în schimbul cărora Rusia şi Francia i-ar garantă

posesiunea, definitivă a Insulei Şerpilor şi a Deltei Dunărei?

«2. Cu privire la prelungirea ocupaţiunii Principatelor Dunărene.—
Nu vede
Poarta în aceasta o călcare a literei şi spiritului art. 31 al Tratatului
din Paris?
Și nu este ca îndoit izbită de contrazicerea ce există între faptul
prelun-

girii ocupării Principatelor de către forţele armate austriace și limbagiu
l
ținut de Comitele Buol în Congres?
n
„__«3. Cu privire la prezența escadrei engleze în Bosfor şi Marea
Neagri.— Nu
consideră Poarta acest fapt ca contrar Convenţiunii din
13.Maiu

1856, prin

care în termin de șase luni, cu începere dela schimbarea
ratificațiunilor Tratatului de Paris, sa fixat retragerea de pe teritoriul otoman
a forţelor armate ale Angliei, Franciei şi Sardiniei şi afară de aceasta ca
piedică pentru:

.
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punerea în executare a Convenţiunii relative lu sirăintoarea Dardanel
elor, care

trebuiă să între în vigoare cu începere dela 28 Octomvrio?

«4. Cu privire la reorganizarea Principatelor Dunărene.— Este Poarta
de păvere că Divanurile ad-hoc se pot pronunţă în toată libertatea în favoarea
Unirei
teritoriale şi administrative a celor două Principate, dacă această Unire
este
în dorinţele Valahieiși Moldovei, și dacă acest vot ar fi luat în serioasă
considerare de către Congresul din Paris, ar întâmpină dificultăţi din
partea
Porții, ca Putere Suzerană? A.. S. Marele' Vizir este invitat a se pronunţă
,

„cât mai curând posibil, şi întrun mod precis asupra acestor cestiuni, a cărora
înaltă importanţă, în momentul de faţă, n'ar putea-o tăgădui.»

Comitele Walewski scrie în 1. Noeimvrie d-lui Thouvenel,
tudinea Guvernului Otoman, persistând în ostilitatea sn în
Unirei, va îmmulţi în mod: gratuit. greutăţile. -

că aticontra,

«D-l Ambasador al Turciei mi-a cotit și mi-a lăsat copia, ce
o veţi găsi
alăturată aci, a unei depeşe dela curtea sa. Cum veţi vedea, această
comunicare are de scop să aducă la cunoștința Puterilor semnatare ale Tratatul
ui
din Paris intenţiunea Guvernului Otoman de a se opune, în orice
caz, Unirei
celor două Provincii Dunărene întrun singur principat. Credeam
, Domnule,

că reprezentaţiunile ce aţi avut însărcinarea a face în această privință
ministrilor otomani a avut de urmare să-i determine a renunţă la un demers,
care

nesocoteşte pe faţă una din rezoluțiunile esenţiale ale Congres
ului. Astfel n'am

ascuns lui Mehmet-Bey simțimintele penibile ce această opunere
mi-a provo-

cat. Am spus d-lui Ambasador. al Turciei, că guvernul
său mi se pare că
simte plăcere să îmmulţeasci în mod Sratuit greutăţile,
cari vor apisă, mai
ales asupra viitorului Imperiului otoman și că toate încercăr
ile sale nu vor
reuși să strămute de pe adevăratul toren o costiune prevăzută
și pusă de
negociatorii păcii. l-am spus că plenipotenţiarii s'au întrebat, dacă
ar fi potrivit să se supună Valahia și Moldova unei administrații
unice și ei au amânat
soluțiunea acestui punct, recunoscând că trebue să se lumineze,
consultând

anume populațiunea, înainte de a luă o hotărie definitivă.

«Toate Puterile, şi nimeni n'a înţeles să excepteze Turcia,
și-au păstrat în
această privinţă libertatea de apreciere, dar Poarta abuzeaz
ă întrun mod
straniu de. bunăvoința ce i s'a arătat în continuu, când
ne declară astăzi că

se va opune oricărei demonstraţiuni a Divanurilor asupra acestei
cestiuni.
«Este Unirea avantajoasă sau prejudiciabilă intereselor Princip
atelor sau

celor ale Imperiului otoman? Este ea în dorinţele și nevoile
„Atinge ea drepturile suzerane ale Tuciei +
«Aceste sunt-—am adăogat—- atâtea puncte de lămurit, N

populaţiunii ?
E
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«Dar nu se va puteă ajunge

la aceasta,

dacă se va pune piedică

oricărei

discuţii.
|
|
Ia
|
«Această. discuţie trebue să aibă loc; Congresul a hotărît așă, și Cabinetul

otoman

comite

o gravă greşeală, pretinzând

să-şi substitue voinţa -sa celei u,

tuturor Puterilor întrunite.
.
„«Și cu toate acestea, așă va fi, dacă delegatul său în Principate va înţelege

a interzice Divanurilor ad-hoc să exprime o părere în această
privință. In
acest caz Comisiunea, nu şi-ar puteă urmă lucrarea. Misiunea ei
ar fi împiedicată și în mod necesar împiedicată prin iniţiativa Guvernului Otoman,
și nu

pot să bănuesc că el ar voi să-și iea o asemenea răspundere. De
asemenea

am. obrervat reprezentantului Turciei, că nu fără regret și fără
surpriză am
văzut Poarta. rătăcită de sugestiunile interesate, cari o expun
la dispreţ, de

care ar trebui să se ferească cu cea mai mare grijă.
«Pacea abiă s'a încheiat şi tratatul: care o asigură nu este încă executat

deplin şi Poarta nu mai deosibește guvernele, cari i-au apărat
cu sinceritate independenţa, de cele cari nu și-au urmărit decât propriile
lor interese
în răsboiul, a cărui cea mai mare greutate am dus-o noi.
<Totuș Austria—trebue să-i dăm dreptate—nu ascunde motivele
personale

ce o fac să combată Unirea Principatelor, pe când noi ctutăm în zadar
pe
acelea cari determină purtarea Guvernului Otoman.
NE
|
|
«Ce ne putem

noi oare propune, dacă nu

să aducem

și sfaturile noastre nu sunt mai vrednice de credință
la Constantinopole pe alte căi?
|

un serviciu Turciei

decât

cele cari ajung

«Dar, i-am spus sfârșind, Poarta pare a-şi fi luat sarcina de a respinge
părerile noasire, pentru a face pe placul unor dorinţe, cari nu ar puteă,
fi ale

Turciei şi noi avem dreptul să ne arăt
, supăraţi,
ăm când o vedem desfişu-

rând o rezoluțiune excesivă și recurgând

la cele mai imprudente demersuri,

în toate împrejurările în cari nu suntem de acceaș părere cu ea,
de vreme
ce când ne așezăm alăturea de ca, ca să-i apărăm propria-i consider
aţiune şi

cele mai legitime interese, ea se arată șovăitoare și este cuprinsă
de :cca mai

deplorabilă slăbiciune.
A
Sa
«Acestea sunt în esenţă observațiunile ce am făcut d-lui Ambasador
al 'Tur-

ciei și D-voastre, Domnule, veţi binevoi a le prezintă fără încunjur,
din partea
D-voastre Marelui Vizir și Ministrului de Externe al Sultatului, declarând
u-le,
pe lângă aceasta, după cum i-am arătat și lui Mehmet-Bei, că
Guvernul im-

perial sc vede obligat a consideră comunicarea, ce ni sa făcut ca
o violare

directă a, hotăririlor Congresului, și că prin urmare trebue
să o ţinem ca neavenită».:
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Scrisoarea, particulară, a Baronului de Talleyrand către
Comitele
Walewski, din 2 Noemvrie 1856: |
«Discuţiunea Fermanurilor, cari convoacă Divanurile
Valahiei şi Moldovei,

a
început în sfârşit. Cea dintâi întrunire a făcut atâta,
cinste color cari au
participat, încât la drept vorbind nu ştiu dacă trebue
să laud pe cei cari au
vorbit,

ori pe cei cari au tăcut. Nu-mi fac desigur iluzia
să cred_că va fi
totdeauna așă: oste sigur că elocinţa d-lui de Prokes
ch are în rezervă idei
ruginite și cea a Lordului Stratforăd supărări pentru
a pune piedici. d-lui 'Thouvenel în calea ce-și propune a urmă, în-ședințele următo
are. 'Totuş, mulțumită
reticenţelor, cu cari va rămâncă, învelită, spre marele
meu regret, cestiunea
principală (dreptul .pentru Divanuri de a discută,
Unirea), nu mă îndoesce că
va fi înţelegere asupra redactării definitive a acestor
Fermanuri impalpabile.

Când spun impalpabile,

nu mă înşel

de loc în ce priveşte Comisiunea, al

cărei rol, destul de ingrat la Constantinopole, constă
în a privi, dar a
atinge. 'Trimisă numai pentru a constată expedierea Ferman
urilor, ea nu-şi
puteă nici măcar împlini modesta sa. însărcinare, deoare
ce ocupaţiunea,
striacă va forță negreşit Conferinţa reprezentanţilor să se
pronunţe contra

nu
va,
autri-

miterii Fermanurilor în Principate.
|
«Ce veţi hotări atunci pentru noi, Domnule Comite, dacă vom
fi împiedicaţi
a ne duce la Bucureşti? Va, trebui oare să aşteptăm în Pera,
într'o inactivitate ce ne discreditează, ovacuarea ce nu se va face
mai curând decât peste
şase luni? Nimeni nu se îndoește despre această,
aci cel puţin.—Ori poate
inconvenientele ce rezultă din distanța la care suntem
de ordinele Curţilor

noastre și din imposibilitatea de a merge iarna în Principate
nici pe uscat,
nicipe mare, ne va aduce poate folosul unei rechemări
momentane și foarte

dorită de comisari?
|
«Această din urmă, hotărire admit că sar pretă la înterpr
etări supărătoare.
Comisiunea pentru multă lume n'ar părcă numai separat
ă, ci ar părcă di-

solvată şi populațiunea românească, atât de frământată, ar pierde
din ce în
ce mai mult încrederea.—Dar s'ar pute îndepărtă, după cât îmi
pare, cele
mai multe din aceste obiecțiuni, hotărindu-i-se Comisiunii pentru
iarna aceasta, .

şi după ce Fermanele vor fi adoptate, un domiciliu politic comun.
-Viena mi-ar

părcă, că oferă în acest caz avaritajele reale. Acolo vom fi aproape

de gu-

vernele noastre și de Principatele Dunărene, pe cari.de acolo putem
să le vizităm la orice epocă a anului. Prezenţa noastră în capitala Austrie
i va, oxercită la nevoie chiar un fel de presiune morală asupra politici Cabine
tului vie-

nez și în oricare stare a lucrurilor rolul nostru va fi acolo mai puţin
şters de-

cât în Constantinopole.

'
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«Imi ieau libertatea a vă supune

această idee, cure poate la Paris va părcă

mai puţin practică, decum pare în Pera.
«In cazul când, Domnule Comite, îmi veţi da ordin să rămân în Turcia
până la plecarea trupelor austriace, vă rog să binevoiţi a mă autoriză oficial
de a profită de răgazul meu pentru a vizită coastele otomane ale Mediteranei.
Deşi vapoarele îmi permit a face aceasta imediat, n'aș vrea cu toate acestea
să o încere înainte de îi obţincă aprobarea D-Voastre, D-nii Basili şi Richthofen

sunt foarte decişi a nu petrece iarna în Pera. Şi unul și celălalt vor cere
congediu. Cât priveşte pe Savfet Efendi,cl se pretinde revenit din Bucuveşti. EL este dintre aceia
— și numărul lor este mare— cari văd cu mare
mulţumire ocupațiunea Principatelor şi scandaloasa expunere a escudrei enoleze în Bosfor,
E
|
"
|
«P, S. Este. neindoios că Savfet Efendi va fi înlocuit şi se bănuoşte că
Fuad Pașa ar putea fi desemnat, ca comisar al Porții în Moldo- Valahia.»

Depeşa

Comitelui Walewski

vrie 1856:

către

d-l 'Thouvenel,

din

27

Noom-

|

«Guvernul M. S. crede că ar fi bine și folosisor, ca Fermanul de convocare

a Divanurilor, odată stabilit între Poartă și ambasade, să [ie din nou cetit
înt'o întrunire, la care să asiste împreună cu ministrii otomani şi reprezentanţii Puterilor, membrii Comisiunii Principatelor. Acești din urmă să fie
admiși să-și facă observațiunile lor asupra diferitelor dispoziţiuni ale Ferma-

nului ; ministrii Sultanului și trimișii Puterilor să le- iea în considerare și să

țină seamă de ele, dacă le vor recunoaște oportunitatea.
o
|
«Această participare a comisarilor la o deliberare finală asupra Fermanului

de convocare poate aveă avantajul de a limpezi anumite puncte rămase
îndoelnice în spiritul lor şi a preveni astfel greutăţi de interpretare.
«Această consideraţiune m'a făcut să primesc propunerea Guvernului englez

şi vă autorizez, Domnule, să vă daţi asentimentul la propunerea ce Lordul
Stratlord va [i însărcinat să facă asupra acestui subiect Guvernului Otoman.»

Atitudinea îndrăzneață
în Moldova o izbucnire a
au fost nevoiţi a adresă
potiţiune de protestare
Teodor Balș:

a Caimacamului 'eodor Balș a provocat
unei nomulțumiri foarte mari. Moldovenii
Marelui Vizir la Constantinopole prima
în 30 Noemvrie în contra Caimacamului
|

«Sunt cestiuni cari nu pot fi abordate fără o descurajare profundă şi o amară

tristeță.
”
|
|
«Aşă este cestiunou care preocupă astăzi pe subsemnaţii și care are
drept
obicet starea actuală deplorabilă a patriei lor. Puşi în alternativa, sau să
tre-
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cem drept nişte spirite revoluţionare şi pătimașe, ducă ne ridicăm
vocea, sau
să sacrificăm printr'o tăcere culpabilă adevăratele interese, ale ţerii
noastre,

ezitarea de a ne pronunţă cu energie ni s'a-părut nouă subsem
naţilor o trans-

acţiune

odiousă cu conștiința

noastră, o dezertare dela cauza

şi un fel de trădare faţă de Curtea suzerană,

căreia suntem

ţârii

noastre |

sincer devotați.

„câjungerea A. V. la Marele Vizirat ne-a asigurat pe deplin
în această pri-

vință şi sub auspiciile înaltei idei, care a prezidat această
înălțare în slujbă,
îndrăznim să supunem .adâncei aprecieri a A. V. faptele
cele mai izbitoare
și situațiunea prezentă a țerii noustre,
«Când. Înalta Poartă, în urma Tratatului. din Paris, încredin
ță, Căimăcămia
d-lui Teodor Balş, credeă în grija sa părintească, că dă această
misiune unei
persoane.de încredere şi că nu trebue să lase între trecut și
viitor un deșert,
în care națiunea desperată din cauza desgustului şi nerăbdă
rii, puteă,. st ră
tăcească și să se piardă,
|
e
«Cu toate acestea, din nenorocire, o tristă experiență de câtevă
lunia venit

să dovedească, că mersul Căimăcămiei este departe de a corespunde
acestei

înalte concepţiuni.
i
:
«Şi fără a intră în detalii aininunţite, noi putem afirmă A. V. în
conștiință,

că ori dacă am cercetă, antecedentele' politice şi conduita
actuală a Caimacamului, ori dacă am aruncă o privire asupra tuturor "ramuri
lor . serviciului
public, ne-am convinge că ţara merge spre picire şi că Statul
este în peri-

col iminent,
«Pentru a face acest adevăr mui sensibil în ochii A. V., va fi de ajuns
să

vă semnalăm respectuos, că originea acestui rău adâne, stă atât
în incapacitatea și lipsa de sinceritate, de vederi mai largi și de patriot
ism a Cuimacamului actual, precum și în :reaua alegere a persoanelor, înfierat
e în public,

cărora, le-a încredințat în mare parte administrația ţerii.
„«Oceace face situația

a

mai încordată este că Caimacamul,cu toată credinţa

lui aparentă faţă de Inalta Poartă, lucrează cu activitate să aducă
asupra, ţo-

rii cele mai mari nenorociri, slăbind tot mai mult, prin o purtare
echivocă,
legăturile de devotament, ce au legat în totdeauna Moldova
de Inalta Poarţă,
«A. V. înţelege din acestea, că guvernul actual al Moldovei,
deschizând în

acest mod o cale pe care patimile dejă destul de îndârjite să poată face
o

invaziune

periculoasă, ținteşte să ducă ţara la o totală pieire și să-i. smulgă

cu violenţă” sentimentele de credință încercată, care o leagă de Curtea
suzerană și în afară de care noi nu vedem o mântuire posibilă.
|
«Sub stăpânirea acestor fapte, subsemnații ne permitem a adresă
A. V, pro-

testările noastre cele mai energice şi doleanţele noustre legitim
e, rugându-vă

să binevoiţi a le depune la picioarele Augustului tron al mărini
mosului no-stru Suzeran şi a întrebuinţă puternica intervenţie a A, V.,
ca să înceteze
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cât mai curând nenorocirile cari apasă asupra Moldovei, obținând înlocuirea
Căimăcămiei actuale cu o persoană devotată Inaltei Porţi, iubitoare de ţara

sa şi cu o situaţie independentă.
«Această înaltă măsură, pe lângă faptul că se leagă de o serie de idei poli-

tice, cari nu scapă adâncei pătrunderi a A. V., va avea de rezultat încetarea abuzurilor enorme ale administraţiei actuale și va. deveni simptomul fericit, premergător unei ere, în care nenorocita

sângerată de atâtea schimbări,
tea ce i le-a garantat

Augustul

Moldovă slăbită, rănită și în-

va puteă giisi în sfârșit pacea și prosperitaci Suzeran.»

Guvernul Franciei a publicat în ziarul Le -Constitutionnel o
analiză a unei depeși a Comitelul Walewski, în care se arată dorința împăciuitoare a Franciei din ziua semnării Tratatului de Pa-

ris, do a nu

se reface Tratatul,

dar a se interpretă,

şi desluși prin

o Conferinţă a tuturor Puterilor, și astfel să se execute Tratatul.

«Puterile semnatare ale Tratatului din Paris s'au înțeles asupra unui punct
important : ele au hotărît în unanimitate, ca să se întrunească o nouă Confe-

rință la Paris la o dată foarte apropiată, pentru a pune capăt diverginţ
elor
„ce s'au manifestat între guverne, cu privire la interpretarea anuinitelor
puncte
din Tratat. -Spunem că acest prim pas pe calca împăcării este important
; el

este un semn bun despre dispozițiunile respective ale Puterilor şi nu lasă
nici 0 îndocală, că divergințele de opinii existente vor primi o soluţiune fericită și promptă. Această nouă întrunire a Conferinţei, orânduită mai dinainte prin Tratatul din Paris, ni s'a părut totdeauna a, fi calea cea mai bună ce
se poate alege pentru a ajunge la o soluţiune satisfăcătoare. Guvernul francez sa pus pe acest teren; noi am fost de părerea lui dela începutul dificultăţilor, fără a mai reclamă nimic și îl sprijinim cu convingere şi stăruinţă;
ne bucurăm că toată lumea s'a unit în sfârşit cu această propunere. Activitatea glorioasă a primei Conferinţe, fără de care pacea europeană probabil

nu S'ar fi realizat, ne arată ce se poate aşteptă dela colabora
rea oamenilor
eminenți și călăuziţide un sentiment comun de dreptate
şi cinste,
„«Nu este vorba să se refacă opera Congresului, să se schimbe
textul sau.

dispoziţiunile Tratatului;

aceasta după

cum ni.se comunică nu este de loc

necesar. Ceeace -mai are Conferinţa, de făcut, este numai
să interpreteze 'Tratatul și să stabilească sensul lui, cu privire la anumite
puncte cari au părut
îndoelnice. |
E
N

«Noua, Conferinţă se va compune de astădată rumai din
Plenipotenţiari de
al doilea rang, și după tute probabilitățile Conferinţa
va fi de scurtă du-

rată. Această

veste a fust primită

de Europa -cu o vie satisfacțiune ; încrede-

rea ce că a provocat a exercitat o influenţă fericită asupra
spiritului public.
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şi a afacerilor. Cu toate acestea nu pare de loc probabil că toate dificultăţile

afacerii principale sau rezolvit ; e de crezut că deocamdată cestiunea, e puțin înaintată, și că fiecare Putere își mănţine modul său de a vedeă
cu privire la punctele contestate. Dar tocmai aceasta, dovedește folosul nouăi Con-

ferinţe. Dacă înțelegerea, sar fi făcut, nar mai fi nimic de discutat; întru-

nirea Plenipotenţiarilor ar fi de prisos. Logica deci pare a indică, că în aceste
şedinţe ale Conferinţei se pot manifestă încă păreri diferite; dar acordul
se va realiză sau în urma unor concesiuni reciproce, cum este de sperat, sau
în urma unui vot al majorității. Şi întrun caz și într'altul nu trebue să ne
îndoim,

că. soluţiunea

nu

va

fi bună.

lată deci

scopul

Conferinţei

ce se va

deschide în curând: —'să interpreteze anumite puncte contestate ale 'Tratatului din Paris și să-l pună pe acesta cât mai curând în executare. Greută-

țile odată înlăturate şi motivele cari au permis mănţinerea ocupaţiunii provinciilor și mărilor turceşti odată dispărute, forţele armate engleze și au-

striace vor puteă imediat să se retragă şi astfel Tratatul va fi în Orient și

pretutindeni pe deplin executat.»

In 1 Decomvrie, d-l Victor
lewski
-macam

despre un
şi pe șapte

Place înștiințează pe Comitele

complot având de scop
membri ai Consiliului.

să asasineze

pe

WaCai-

«De câtevă zile se face mare sgomot la lași despre un pretins complot,
care aveă de scop să asasineze pe Caimacam și pe cei șapte membri ai
Consiliului său.
dă
«Tot ce am putut află până acum dela, însuş Caimacamul și dela: prefectul

său de poliție este, că doi indivizi, foști hoţi de drumul mare, au fost arestaţi
şi au pretins că aveau de gând să intre într'o zi în camera Consiliului, fiecare
pe altă ușă şi acolo amândoi să ucidă cele opt persoane prezente.
|
«Intreagă această poveste pare atât de ridicolă, mai ales când se cunoaște

dispoziţia locului unde aveă să se întâmple masacrul, încât nu am crezut să

întrețin despre ca pe E. V. Dar iată că deodată se caută a se da acestei
afaceri proporțiuni mari, implicând întrînsa unele persoane onorabile;
și.am

toate motivele a crede, că Austriacii se pregătesc a trage profit de aci, în
interesul politicei lor, După ce au întrebuințat toate pretextele pentru a
explică dăinuirea, ocupaţiei lor în Principate, ei încearcă să aţâţe în ţară oarecare
dezordine, care să le poată da ocazia, să spună, că prezenţa lor.a devenit
necesară pentru a mănţineă ordinea şi pentru a face aci servicii de jandarmi,
după expresiunea de care s'au servit ei înşişi.
«Populaţiunea

moldovenească

este

acum încercările lor au dat greș, mai
Astăzi

atât de blândă şi liniștită,

încât până

ales la Fălticeni şi în judeţul Bacău.

acest pretins complot va servi de minune proiectelor lor, 'temându-mă
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să nu încerce a-l exploată, dându-i proporţiuni folositoare vederilor lor, am
crezut de datorie să vorbese despre el.
|
«De altfel sper că felul în care mi-am formulat părerea asupra ăcestei poveşti

absurde va face să înțeleagă cei interesaţi, că adevărul nu va întârziă în orice
caz, să iasă la lumină și dacă se va prezentă vreun

de a informă numai

decât pe E. V.»

incident nou, nu voiu lipsi

In fiecare zi Caimacamul Balş organiză mijloace tot mai violente
în contra Unirei Principatelor. Scandalurile se îmmulţiau necontenit.
Intâiul fapt a fost demisiunea întregului Divan Domnesc, cea mai
înaltă instanță judecătorească a ţerii. Această demisiune a fost dată,
Caimacamului prin următoarea adresă din 15 Decemvrie ::
«In şedinţa de astăzi Divanul Domnesc, dând lectură cererii ce Logofătul
Nicolae Canta a prezintat E. V.; la 19 Noemvrie trecut, relativ la afacerea
sa cu d-l Agăi Manolache Codrescu pentru o moară, care cerere a fost re-

comandată acestui Divan cu această

rezoluţie a E. V., că «date

prejurările expuse în această, cerere, afacerea va fi judecată
E. Voastre»;
|
|
|

«Divanul a observat

fiind îm-

sub prezidenţia

în această cerere expresiunile următoare : «Cererea

|

care vi s'a prezintat în Seplemvrie trecut, excpunând neregulele fără exemPlu şi persecuțiunea evidentă a acestui Divan în această afacere până. întru atâta încât a întrebuințat fraude“; apoi la sfârşit: „Dat fiind actele

atât de necuviincioase a acestui

Divan, să binevoiți a admile

cererea ca

această afacere să fie judecată sub prezidenția E. V., unicul mijloc care
ar putea. garantă astcizi împricinaţilor apărarea dreplurilor lor contra
nedreptăților neruşinate
ale acestui Divan ;»

«Deci faţă de astfel.de insulte, deși Divanul ar [i voit să ceară E. V. pe-

depsirea aceluia, care a îndrăznit să atace demnitatea Curţii supreme a ţerii,
totuş fiindcă rezoluţia pusă de E. V., că „date fiind împrejurările expuse
în aceasiă cerere, afacerea va fi judecală sub prezidenția E. Vi ar însemnă că recunoaşteţi că spusele Logofătului N. Canta sunt meritate de Divanul Domnesc, adică că acest Divan, așă cum este compus nu ar prezintă
nici 0 garanţie pentru împricinaţi ;
Da

«Subsemnaţii: -

|

«Membri și candidaţi actuali ai Divanului Domnesc, crezând că ar aduce
o şlirbire atât demnilăţii lor proprii, cât și datoriilor celor mai sfinte față
de țară, dacă ar continuă, să stea în Divan;
«Vă roagă să le primiţi demisia, pentru ca Divanul să poatăfi reconstiluit cu oameni după dorințu d-lui Logofăt Canta.
.

«Adaugă aci cererea d-lui Logofăt, pentru a puteă [i luată în considerare,
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„«Vornicii: V. Sturza, Alecu Donici, Dimitrie Miclescu.
«Postelnicii: Dimitrie Manu, Iancu Sturza, P.. Grigoriu.
câgalele: N. Donici, V. Meleghi.
<Postelnicul: Costache Carp,»

In urma acestei demisiuni, Caimacaimul faco în 19 Decemvrie următoarele schimbări de persoane în Ministerul său prin Decretele
următoare :
N
«D-sule Post. Nicolae Istrati.
«Postul de șef al Departamentului

Luerărilor publice fiind vacant, cu.am

găsit de cuviinţă a numi pe d-v, la aceste funcţii și membru Sfatului” Extraordinar, cu îndatoririle și driturile prevăzute în Regulamentul Organic.
«Am nădejde că -vă veţi sârgui a răspunde la, această chemare, prin regulata înaintare a lucrărilor, potrivit așezămintelor.
«Launinării Sale Beizadă
«Postul

de șef Departamentului

Nicolae Konalki

Vogoride,

financelor fiind vacant, cu am găsit de cu-

viință a numi pe L. V, la aceste funcţii şi membru Sfatului Administrativ,

cu îndatoririle și driturile prevăzute în Regulamentul Organic.
câm nădejde că vă veţi sârgui a răspunde la această chemare, prin regu-

lata înaintare a lucrărilor, potrivit așezămintelor,
«D-sale Logof. Nicolae
«Starea

|

Cantacuzin.

sănătăţii d-sale Logof. Teodor Balș reclamând

retragerea sa dela

funcţiile ce ocupă de șef Departamentului” din Lăuntru,eu am găsit de cuviință a face alegerea în persoana” d-voastro spre înlocuirea d-sale Logof.

Balș, și dar, prin aceasta, vă numesc şef Depart. din Lăuntru și Prezident
Sfatului Administrativ, cu îndatoririle” și driturile acestui post, prevăzute în
Regulamentul Organic.
.
|

«âm

deplină încredere că vă veţi sârgui a răspund6 la această chemare,

prin regulata înaintare a lucrărilor, potrivit aşezămintelor.»

Noii ministri. erau cunoscuţi ca cei mai hotăriți inimici interni ai
Unirei.
|
Nicolae Istrati eră cel mai aprig propagator . al Separatismului.
1-a fost caracterizat do Spătaval. Mihalachi Cantacuzino, unul din
cei mai de frunte boieri, și do Vornicul Constantin Hurmuzaki, unul
din cei mai învăţaţi bărbaţi ai ţerii.
dnalele A. R--Tom.

XXXIIL.— Memoriile Secţ. Istorice.
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Vogoride eră, cunoscut prin legăturile sale

aveă la Constantinopole. Părintele lui a fost
Moldova, iar un frate și cumnaţii ocupau la
Stat în Imperiul otoman. Vogoride urmăriă
importanța lui a, crescut, când, după moartea,

de

înrudire

în 1821 Caimacam
1856 înalte servicii
: Domnia Moldovei,
Caimacamului 'Toc-

doriţă Balș, el a fost numit” Caimacam. |
Nicolae Cantacuzin a rădicat - protestările” ţerii

întregi,

când

nouăsprezece membri ai Divanului Domnesc și-au dat demisiunea lor,
pentru ca «Divanul să poată, îi reconstituit cu oameni după dorința
Domnului Logofăt Canta.»
Demisiunile membrilor - Divanului Domnesc au rădicat o furtună
mare în Moldova, căci nesiguranța justiţiei eră manifestă,
.

Atunci s'a auzit iarăș glasul lui. Vasile Alecsandrii,.care în ver-

Suri fulgerătoare

a rădicat Moldova,
Moldova

întreagă

în picioare,

în 1857

este cea mai strașnică sentință, care s'a dat, vreodată de. o. ţară
în contra acelora, al cărora, ţel oră de a domină, da a apăsă și de
a profită,
Scumpă

Moldovă!

ţară de jale!

Ah! în ce zile
tu ai ajuns!
Lasă-m'a- plânge ranele tale, .

Căci până'n suflet mă simt pătruns.”
Tu ce eşti bună, dulce, iubită;
Tu ce eşti fiica lui Dumnezeu,

Cum

te loveşte soarta cumplită !

Cum

te înneacă amarul greu!

Lupii şi corbii şi vulpi străine
Fac a lor hrană din trupul tău,

Și tu Moldovo, plăteşti cu bine
La toți aceia cari-ți fac rău!

O! cât de crunte șotrăvitoare

Sunt pentru

tine a lor mușcări,

Când ei cu gure sfâșiitoare
Răspund

la tale dulci sărutări!
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Dar mult mai aprig trebui să fie.

Chinul ce suferi, amarul

chin,

Când vezi chiar fii-ţi cu dușmănie
Rupându-ţi: sânul de amor plin!
Mumă

duioasă! trist în cădere,

Cu agonie trupul îţi frîngi,
Și nu-ţi rămâne nici o putere,

Nici glas la lume

ca să te plângi !

Când ridici fruntea,..

+ jos în țărână

O 'mpinge,-o calcă dușman picior.
Când ridici glasul,... o cruntă mână
li curmă "'ndată gemetu'n sbor!
“Dar cât va bate inima 'n mine,.
Eu, în veghere, la luptoiu sta,
Și cu tărie eu pentru tine .

In faţa lumii voiu protesta!

Pentru coroana-ţi de Suveraniă,
Pentru al tău. nume şi al tău drept,

Eu. înfruntă-voiu hidra dugmană

|

Șun scut ţi-oiu face cu al meu piept.
Voiu zice ţie: cMumă

'ntristată! -

«Prinde la suflet învietor;

«Căci tu scăpâ-vei

de munci

«Şi-i aveă parte de viitor!

odată

«Las' să te prade hoţii în taină,
„«Să urle lupii în urma ta.
E
„«Lasă-i să rupă mândra ta haină...
«Haină

mai mândră. tu vei purtă !

«In zadar răii vreau în orbire
«Cereascu lege a'mpotrivi.
«Ceriul voeşte a ta mărire,

«Și tu Moldovo, mare vei fi!

14%,
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«În zadar cearcă ci. să rădice
«Un

zid, pe Milcov,

despărțitor.

«Cădeâ-va zidul! și tu ferice,
«Vei fi unită cu a ta sor'!.
«Căci tot se află în România
«Inimi aprinse de un sânt dor,
«Ce vrea Românul'ca
'să re'nvic, «Mare, puternic, -ca: dorul lor.
«E scrisă 'n ceriuri sânta. Unire,
«E scrisă 'n. inimă cu foe ceresc !
<O! Românie ! la. ta mărire

«Luercază brațul dumnezeese !»
Voiu zice, zice până la moarte,
Celor ce-s duşinani neîmpăcaţi:

«O! voi unelte de rele soarte
«Pentru

Românii

ce vă sunt fraţi ;

« Voi care însuși cu a voastră mână

«Mormântul ţerii l-aţi pregătit,

«Ş'aţi muşcat mâna ce vă da pine,
«aţi rănit sânul ce va iubit.

«Voi care țerii plătiţi cu ură,
«Când ea vă cheamă dragii:
săi (ii,
«Uitând

dreptate, Lege,

Natură,

«Uitând că însuși aveţi copii;

«Blestemul țerii tunând să cadă
«Pe capul vostru nelegiuit !
«Blestem și ură !... lumea să vadă
«Cât rău 'în lume aţi făptuil!.
«Fie-vă

viaţa neagră ! amară!

«Copii să n'aveţi de sărutat!
«Să n'aveți nume, să naveţi ţură!
«Aici să n'aveţi loc de 'ngropat!

|
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«Și când pe calea de vecinicie
«Veţi plecă sarbezi, tremurători,
«Pe

fruntea

voastră,

moartea

să scrie :

«Dușmani ai ţerii, cruzi vânzători !»
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DIMITRIE A. STURDZA

Secretar general al Academiei Româ
ne.

II.
Anul 1857.
Şedinţa

dela 1$ Martie DU

La începutul lunii lui Fevruarie
1857, Unioniștii din lași s'au
constituit în: Comitet Jlectoral al
Unirei, adoptând un program do,
acțiune, pentru ca Români

fie împiedicaţi

rile ad-hoc,
Acest act. eră

vrogheni,

i din amândouă Principatele.
să, nu mai
a-și rosti în toată, libertatea, dori
nţele lor în Divanu_
subscris

A. Panu

aa
de G. Sturdza

„
PR
și St, Catargiu,
—de

P. Mași I). allet,
— de C. Hurmuzaki, M. Kogălnice
anu,

V. Mălinescu și C, olla—și

de D. Cozadini.

|
este următorul :
|
«In ajunul reorganizării patriei noas
tre, subserișii, cari dela început ne-a
m
dechiarat pentru Unirea Principa
telor Române întrun singur. Stat,
după,
înțelegerea ce am avut cu o mare
parte din amicii noștri politici, am
găsit
de neapărată nevoie de a ne con
stitui
— și ne-am și constituit — în-« Comi
tet
electoral al Unirei», adoptând
Cuprinsul

actului

totodată și următorul program:
: -.:
'
Principatelor Moldova şi Valahia,
într'un singur Stat, cu respectarea drepturilor Porții în cupr
«1* Unirea

inderea vechilor noastre trat
” (capi
at
tulaţ
eii) ;
«20: Neutralitatea pământului “Princip
atelor române ; :
Si
|
«3% Respectarea drepturilor Principa
telor și în deosebi a: autonomiei lor
în
cuprinderea aceloraș
i

tratate ;

+

|
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«40 Ereditatea Sefului Statului, ales din una din familiile suverane ale Eu-

ropei, însă cu' înlăturarea acelora din Statele vacine (Ospodaratul și-a făcut
timpul; un nou regim european trebue să-i succedeze);
«50 Puterea, legiuitoare încredințată unei obștești Adunări, care să repre-

zinte interesele întregei naţii;

|

comerciale. după interesele lor;

|

«6% Supunerea străinilor din Principate la legile pământului ;
«70 Recunoașterea dreptului Principatelor. Unite de a-şi întermeiă relaţiile

o

|

«80 Garanţia colectivă a tuturor Puterilor, cari au subscris Tratatul de Paris,
spre asigurarea tuturor. drepturilor mai sus arătate;
«90 Partida Unirei, fiind totodată şi partida progresului, doreşte a vedea

de a ne ci-

introduse în țara noastră şi toate reformele, cari sunt în stare

viliză societatea şi a ne întări naţia, — reforme întemeiate pe principiile
dreptăţii şi egalităţii înaintea legii, precum şi pe respectul proprietăţii.
«Dar, întemeindu-ne chiar pe art. 23 din Tratatul de Paris, care consfin- .
țește plina libertate a legislaţiei noastre, noi dorim ca toate reformele, c2

din lăuntru a Principatelor, să se facă nu
au a se introduce În organizarea

cu jignirea, ci cu respectarea și în puterea autonomiei noastre, după ce mai
întâiu se vor fi regulat relaţiile legale ale Principatelor cu Inalta Poartă Şi
cu Puterile garante şi după ce se va [i statornicit definitiva putere execu-

tivă, și legislativă în ţară.

«Scopul întrunirii noastre este dar
n
i
acest sfârşit :

realizarea acestui program
a
a

și pentru

«a)'A ne pune în strânsă înţelegere cu partida Unirei din âmbele Princi-

pate, iar mai ales cuaceea

din ținuturile 'Moldovei ;

Ia

«b) A lucră în conglăsuire cu ele, pentru ca, în toată ţara partida Unirei

să se: organizeze astfel, ca viitoarele alegeri să trimită în sânul Divanurilor
cât se poate mai mulţi reprezentanţi ai marelui principiu, care predomnește

în Principate.
«Cunoscând

|
mărimea

chemării

noastre, noi ne îndatorim a-i închină

cea

mai zeloasă. şi necurmată activitate, energie și privighere și a lucră împreună
în strânsă unire, până la triumfarea principiilor rostite în programul nostru.
«Totodată am

hotărit:

Ri

«a) A ne adună cât se poate mai adeseori — acum de odată în toate. zi|
lele—spre a ne sfătui împreună și a înaintă lucrările cuvenite ;
«b) A.ne. supune
mitetul nostru ; :

hotărârii majorităţii membrilor, din cari se compune coCu
|

«c) A constată şi a, regulă întrunirile şi hotăririle noastre prin jurnaluri
subserise de toţi membrii de faţă, ca să aibă compatrioţii noștri putinţa de
a se încredinţă de zelul

şi activitatea fiecăruia. din noi.»

.
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In faţa, neînțelegerilor din-tre
Puterile cele mari, cari. luase sub;
garanția. lor drepturile Principatelor, organizare
a lor viitoare
- şi: libera rostire a dorințelor populațiunilor în Divan
urile ad-hoc, hotăviroa Unioniștilor din Iaşi aveă o somnificare
mare și notăgăduită.
[ii cereau să nu se suprime: pentru statele mici
acea, dreptate, care

„eră necesară pentru desvoltarea și progresul
lor..

i.

[vă și timp de a pune capăt: ezitaţiunilor, mai
ales în urma vue-.
telor necontenite de 'o ocupaţiune a Principate
lor cu o oştire tur=
„Cească și de. pretenţiunile Inaltei Porţi; susţi
nute de Austriași de
“Angli

a. -

|

Se

In aceste zile de: grea cumpănă, Guvernul
Impăratului Napoleon III a susţinut cauza umanității şi a civili
zaţiunii prin declara

țiuni hotăritoare.

.

D-l 'Thouvenel, Ambasadorul

|

|

i

Franciei la. Constantinopole,

înştiințează po Comitele Walewsli în 29 Ianuarie
1857, că a cerut Guvernului otoman 0 dânegare imediată Și categ
orică a vuetelo» de
ocupaţiune a Principatelor, căci de altfel va
protestă în mod energic, rezervând Guvernului său drepturile ce-i.
sunt conferite prin
Articolul 23 al Tratatului de Paris.
.
La
Iată cuprinsul

raportului

d-lui Thouvenel: .

«Mulţumesc E. V. 'pentru aprecierea binevoitoa
re în privirea participării
mele la redactarea definitivă a Fermanului de
convocare a Divanurilor ad-hoc,
şi că acest document a meritat, în întregimea
lui, a fi aprobat de Guvernul

Impăratului.

|

a

ca

ca

«Permanul ne-a fost comunicat în mod oficial. In
nota ce-l însoțește, Poarta

dă asigurarea că transmite ordinele sale Caimacămilor
Moldovei

şi Valahisi
înainte:de 30 Martie. Această frază în spiritul. Marel
ui Vizir nu însemnează
altcevă, decât conveniența, de a așteptă, o înțelegere
asupra, epocei trimiterii!
Fermanului, și Reşid crede, ca Lord Stratf
ord şi ca mine, că cu cât mai în
grabă, cu atât ar fi mai bine. Presupun
deci că nu se va întârziă a, fixă
o dată,

şi'că ea nu va trece peste 15 Fevruarie:

-

IE
«Pe când d-l Bâclard, pe care nu-l putem
suspectă de a fi complezent
pentru Principele Alexandru Ghica, doreşte
să nu se aducă nici o schimbare
administraţiei provizorii: a Valahiei, d-l Place
cere cu insistență numirea -

unei Căimăcămii de trei membri. Opiniunea susți
nută de Consulul nostru
general îmi pare aplicabilă și pentru Moldova. D:l
Bâelard crede ci sosirea.
Comisarilor în Principate va înfrână autoritatea
locală, că oricare va fi schimbarea ce va

face Poarta, nu e probabil că ea va [i mai priincioasă
şi că dis-.

poziţiunile' Fermanului

oferă populaţiunii toate

gâranţiileîn contra intrigilor, -
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pentru criza alegerilor

Persoanele indicate de d-l Place ca cele mai capabile

au trimis

bani ca primul argument:

în vedere a. întrebuinţă

că are

aci un plenipotent, care se pare

că acest chip de a începe lucrarea o

Nu găsesc

recomandă în mod favorabil..Mă îndoese de altfel, că Poarta va consimţi. ii
unic, O Locotenenţă,

substitui, în locul unui Caimacam,

compusă

princiară

de

trei membri. Aceeaş modificare ar trebui fâcută și în Valahia, și e permis a
ne îndoi că ar [i oportun, în acest moment, a turbură cele două Principate
pentru cauze atât de secundare. Nici Principele A. Ghica, nici d-l Balş, nu
se bucură aci, este adevărat, de vreun credit; dar dacă aş fi nevoit eu
însumi a luă, iniţiativa destituirii lor, ei ar află "desigur sprijinitori, şi naș
îndrăzni a luă, asupră-mi răspunderea unei măsuri atât de grave, fără ordinul.

E.

V.

,

.

E

.

a

.-

«Comisiunea Europeană va asistă la, alegeri. Ea are de misiune a asigură .
sinceritatea, acestei operaţiuni importante ; și admițând chiar că ar fi nimerit

a da succesori - Caimacamilor în funcţiune, totuș ar fi nimerit a așteptă ca

Comisiunea, să-și zică cuvântul ei, care de sigur va fi luat în serioasă luare
aminte la Constantinopole. Mi se pare greu să cred, că idea Unirei fiind
în adevăr naţională, e permis cuivă a cugetă, că ea ar'puteă fi înnădușită
prin

manevre

nu se mai

subreptice, în momentul

să se emită

opune

un

când

în ţară

vot favorabil.

se va

Opinez

şti,

că

Poarta

dar a porsistă în

V. nu-mi va

aprecierea mea, identică cu accea, a d-lui: Bâclard, până ce E.

face cunoscut modul. său de a vedea. 'Trebue însă.să vă spun că nu am
primit încă desvoltarea depeşilor telegrafice, în cari d-l Place, -făcând alu-.
ziune

la circumstanţele

pe cari nu

le cunosc,

insistă

asupra

necesităţii

de

a revocă pe d-l Balș 'din funcțiunile sale. :
_ «Un vuet straniu... și pe care ezitez a-l crede, cu toate că se pretinde din
sorginte autorizată,

mi sa

comunicat

ieri.

Se

zice

că

Guvernul

otoman

nu

cugetă la mai puţin, decât a înlocui prin un corp de armată de 10.000 oameni:

trupele. austriace

cari

ocupă încă Principatele,

şi că această hotărire a. fost

luată în unul din ultimele consilii. Trimit chiar astăzi lă Marele Vizir pe al
doilea. dragoman al Ambasadei spre a căpătă informaţiuni. I-am zis să se facă

că nu crede:la, vuetele acestea: dar dacă nu va căpătă o denegare imediată

şi categorică, voiu protestă în mod energic, în numele meu personal, și rezervând drepturile conferite de art. 23.al Tratatului de Paris Guvernului,

Impăratului în contra, unei violaţiuni atât de manifeste a clauzei, care interzice Porții, chiar în caz de turburări,

de a interveni cu trupe în

Principa-

tele Dunărenc, fără o înţelegere. preealabilă cu Puterile cari au garantat Privilegiile lor. «Am fost la Sultan pentru a-l felicită de norocita aplanare a dili cultăţilor,
cari suspendase efectele păcii. Am pus în evidenţă spiritul de lealitate, de
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moderaţiune şi de concordie, care na încetat a însulleţi politica, noastră, şi
partea ce i se cuvine în cestiunca Deltei. Maiestatea Sa mi-a repețit că nici

odată nu va uită recunoştinţa datorită Impăratului.și guvernului siu.. Am
prolitat de ocaziune, pentru a stabili că înaintea tuturor aliaţilor Turciei,
Francia a emis

opiniunea, că

gurile

Dunărei

trebuiau

să

fie

anexate

la

teritoriul turcesc, şi aceasta printr'un act strălucit privitor la Unirea Principatelor, care a fost un răspuns la insinuările co se făceau în contra noastră.
«P. S.—D-l Outrey sosește în acest moment dela Poartă; Reşid: Pașa a negat
în mod formal, că a fost vorba'de a trimite: trupe în Valahia; fiind însă
necesar de a reconstitui corpul de armată din Rumelia, se sporesc: pentru
- orico întâmplare garnizonele fortărețelor de pe "Dunăre. Marele Vizir cu

toate acestea i-a mărturisit în mod
i-a zis că
nevoie ca
netul din
înțelegere

confidenţial, că d-l Baron de Prolkosch

dacă Poarta, pentru a asigură ţinutul Principatelor, ar crede că e
Turcia să trimită trupele sale, după evacuarea Austriacilor, CabiViena va aprobă această măsură. 1 sar fi răspuns că ar trebui o
între toate Puterile semnatare Tratatului de Paris: şi că nu:ar fi

de ajuns numai consimţimântul uneia din Puteri. »
Comitele Walcivsli, dorind să nu oxisto cea mai mică îndodată
asupra hotăririi Franciei, do a nu lăsă să pericliteze un interes
politic francez și curopean, .a publicat în le Moniteur Officiel. din

5 Fevruarie: următorul
Europa:

articol,

care a avut un
o

mare
|

răsunet în
o

* «Guvernul Impăratului a fost totdeauna inspirat „de-o indoită idee în afa-

cerile Orientului.Dacă el a înțeles din punctul de 'vedere al unui interes
general politic francez şi curopean a asigură independenţa. şi. mănţinerea
Imperiului Otoman, una din cele mai constante preocupaţiuni. a fost de a
vedcă îmbunătățindu-so soarta populaţiunilor creștine, care atârnă de suveranitatea sau de suzeranitatea, Sultanului. EI priveşte ca unul din rezultatele cele mai fericite ale politicei sale şi ale sforţărilor armatelor franceze,
că a contribuit a rădică condiţiunile acestor numeroase populaţiuni, făcând

ca ele să obţie egalitatea drepturilor și foloasele libertăţii religioase.
«Guvernul Impăratului eră, cu atât mai mult îndreptăţit a aveă această purtare, că el eră convins că serveşte cauza umanităţii și a civilizaţiunii, ajutând totodată dispoziţiunile luminate şi binevoitoare ale Guvernului Otoman.
«Intre .populaţiuniie

creştine, acele ale Serbioi, ale: Valahiei şi ale Molda-

viei erau într'o pozițiune particulară: Având instituţiunile lor proprii, ele se
bucurau de imunităţi și privilegii vechi: eră deci necesara le ăsigură mănținerea acestor foloase, puindu-le sub garanția dreptului curopean și adăogând pentru

aceste ţeri elemente noue de ordine şi de prosperitate. Pe acest
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punct de vedere s'a pus Congresul de Paris, când a decis că Principatele
Moldo-Valahe vor fi chemate a numi două Adunări sau Divanuri ad-hoc,
având. ca mandat special de a rosti dorințele acestor provincii şi de a indică modificările ce sar cuveni a se introduce în organizarea lor.
«In râncul întâiu al acestor modificaţiuni figurează, fâră îndocală, aceea care
e menită a întruni, sub o singură și unică administraţiune, Moldova, și Valahia. Guvernul Impăratului a găsit în Congresul de Paris o ocazie naturală
de a. se pronunță în mod formal: pentru această combinaţiune.
«Mai înainte încă, -în Conferinţele din Viena, Plenipotenţiarul Franciei a
expus că Unirea eră combinațiunea. cca mai proprie pentru a asigură Moldaviei și Valahiei puterea şi consistenţa 'necesare, spre a deveni, în acea

bare, o barieră utilă a independinţei

teritoriului otoman.

Guvernul Impă-

fatului a exprimat, chiar. dela început, în mod hotăritor modul său de vedere asupra, acestei importante cestiuni.» El nu a încetat a o aveă, și schim=

ul de comunicaţiuni care a avut loc în timpul

din urmă

între

dânsul și

abinetele cari gândesc altfel, cu ocaziunea măsurilor de luat la Constan- .
|inopole pentru convocarea Divanurilor, nu a putut decât să-l întărească în

tonvieţiunile sale. El nu desnădijduește de a le vedei adoptate şi în consiliile Puterilor,

căci i se pare

cu greu

ca puterea

e cea mai interesată, în câstiune, să nu recunoască,

aceea,

care

dintre

toate

când ziua unei delibe-

rațiuni adânci va fi sosit, că Unirea Principatelor, care ar fi pentru dânsa o

reînnoită asigurare de securitate şi de independinţă exterioară și pentru populaţiuni un element mare de prosperitate, nu are nimic care nu ar [i de

“acord cu. drepturile. de: suzeranitate, exercitate astăzi de Inalta

pra Provinciilor Dunărene.»: -

Poartă

asu-

Comitele Walewsli înștiințează, pe Consulul Franciei la Iași, în
7 Fevruarie, că nota din Monitor nu are alt obiectiv decât a stabili în mod netăgăduit, că ideile guvernului său favorabile Unireci
Principatelor nu s'au modificat intru nimic,. şi a face să înceteze
presupunerile Și insinuaţiunile ce se pun în circulaţiune în această,
privire. ;
«Guvernul Impăratului fiind informat de oarecari vuete menite a presupune că
opiniunea sa asupra Unirei Principatelor sar fi modilicat Și că el nu ar mai

fi în acelaş grad favorabil acestei

combinaţiuni,

a crezut că “în momentul

în care populaţiunile moldo-valahe au să proceadă la numirea membrilor cari
au să compue Divanurile ad-hoc, el nu puteă să laso să se acrediteze aceste
vuete, fără prejudiciu pentru interesele, pe cari politica sa a căutat să le apore
din toată inima.
«El sa decis prin urmare a inseră în «Monitor» articolul publicat îin 5
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Fevruarie, în care se expun vederile, cari nu au încetat de a-l coneeo
după ce el s'a -pronunţat formal-.în Congresul de Paris pentru sistemul,
care el vede necontenit o garanţie de prosperitate pentru Principatele Da
nărene şi de securitate pentru Imperiul otoman.
«Nota din «Monitor» nu are alt obiectiv, decât a stabili în mod otăgăduit,
că ideile

guvernului

nu

s'au

modificat

de a face să înceteze presupunerile

întru

nimic

asupra

şi insinuaţiunile,

acestui punct

şi

cari ar puteă, fi puse

în circulaţiune în această privire. :
«Cred că această expresiune a simţimintelor, de aci înainte neindoelnică, a
Guvernului Maiestăţii sale Imperiale va” fi primită cu' satisfacţiune în Moldova și că ea va contribui în mod util a întări. convicţiunile favorabile
cauzei Unirei.
_«Am: fost satisfăcut a află, prin ultima d- tale depeșă, că Gaimacamul, ascultând. de sfaturile ce adesea i-am dat şi temându-se si nu atragă asupra
- sa o nouă dezaprobare din partea Guvernului Otoman; pare dispus a pune un
capăt la nişte manevre cari exercitau o influinţă dăunătoare asupra : opiniunei.
Noi trebue, de aceea, să punem toată grija noastră, ca simţimântul public să
nu poată fi înșelat, şi în această cugetare, nu rămâne vreo îndocală,: ai

crezut că eră o datorie a.numi în diferite puncte ale teritoriului” moldovenesc agenţi având misiunea de a combate propaganda antiunionistă a starostilor austriaci şi de a opune aserțiuni adevărate la niște vuete adesea ne-.
fundate.
:
«Cu

toate acestea

îmi

paro rău că ai luat această măsură, fără a, „te fi înţe-

les cu d-l Beclard și fără a-mi fi referit.

Imi place a crede că persoanele

desemnate de Domnia "Ta vor şti să evite, prin o purtare prudentă;a căşună
neplăceri. Consulatului Maiestăţii Sale Imperiale în Moldavia şi că se vor ab-

ţineă, de o propagandă, care ar trece peste limitele arătate în instrucţiunile
mele anterioare.»
|
“ Consulul General. Bâclard arată Comitelui
Walewsli, .prin un
raport 'din 20 Yevruarie, că articolul :din Monitorul: din 5 Fovruarie
a' produs în București o imensă sensație.
«De

mai. multe

zile nu se vorbeşte aci decât de acest articol şi de cuge-

tarea, care l-a inspirat. Inainte de toate se constată în acest articol un semn
de înaltă simpatie pentru cauza Principatelor. Toţi sunt profund recunoscă=
tori şi numele Impăratului e pronunţat de toată lumea.
'

«Toate speranțele sunt îndreptate spre Augustul
acestei

politici

generoase

şi constante

jirile zilelor trecute, şi nu se întrevede

nostru Suveran. In faţa

a Cabinetului francez,

sau uitat îîngri-

decât reușita zilelor viitoare.

«Nu exagerez nimic zicând că articolul Monitorului 'a fost salutat de ace-
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leași aclamaţiuni ca și ştirea victoriilor noastre din Crimea și a semnăturei
Tratatului de Paris. Acest entuziasm s'a tradus imediat prin o manifestare
spontance,

„«In ziua sosirei postei, îndată ce publicaţiunea din «Monitor» a fost cunos-

cută,. numeroase pergoane s'au prezintat la mine pentru a-mi exprimă gratitudinea lor; însă pentru'a evită un răsunet, care ar puteă [i displăcut,
ei
sau mărginit, în mare parte, aşi înserie numele lor,
”
«In zilele următoare, am primit sute de cărți de vizită. E. V. va
[i satisfâcut, nu mă îndoode.
sc,.
efectul produs prin limbagiul ziarului oficial
şi mai ales de discroţiunea, inteligentă a locuitorilor din București,
dovedită

cu această ocaziune,

e

«lista persoanelor cari au
compune de nume din toate
proprietari din clasa a doua,
„ «Printre toate acestea, văd

a

venit la mine, și po care o conserv cu grijă, se
clasele societăţii: sunt boieri mari, impiegaţi,
profesori, advocaţi, neguţiători, meseriași.
și nume cari reprezintă partidul Principelui Bi-

bescu sau al Principelui Știrbei sau al Principelui Alexandru Ghica—aceşti
din urmă în minoritate; —însă văd mai alos pe toți membrii partidului na-

țional în complet,

partid care justifică titlul'său până la un

oarecare

dând cestiunilor de principii pasul înaintea cestiunilor do persoane.

punct;

«Presimţisem publicarea articolului din. «Monitor». Ea, eră nocesară şi
astăzi

„oportunitatea: lui este vădită. -Dacă ca a putut cauză la Londra o surprinder
e
şi la Viena o nemulţumire,

el eră binevenit pentru a inspiră în aceste eri.

celor mai interesaţi în cauză, adică locuitorilor din București și Iaşi,
simţiminte de încredere și de legitimă satisfacțiune.»

Nici această

Iranciei,

declaraţiune,

făcută prin foaia oficială a Guvernului

nu a făcut să înceteze

vuctele, și Comitelo Walowski

a,

fost novoit să trimită d-lui Thouvenel la, Constantinopole,
în 14 FeYruarie, instrucţii pentru a arătă Guvernului Otoman
gravitatea, situațiunii, căci Turcia, nefiind autorizată de art. 23 al
Tratatului de
Paris a ocupă cu ostirilo sale Principatele, îndreptățeșt
e pe Puterile
cosemnalare ale Tratatului să-i ceară socoteală, de
această, călcare
evidentă a Tratatului.
«Am luat cunoştinţă de svonurile, că Poarta ar aveă intenţi
unea de a ocupă
Principatele cu un corp de :10.000 oameni din armata
otomană, după rotragerea trupelor austriace. Nu vam întreţinut de acost
son, pentrucă o asemenca, măsură, ar fi constituit o violare directă a articol
ului 27 al Tratatului

„de Paris, şi noi nu puteam admite că Guvernul Otoman
ar fi putut'să ica
asupră-și -responsabilitatea. Mă sprijiniam de altlepe
l vigilența voastră, pe
demersul

ce aţi prescris

d-lui Outrey şi pe

explicările

date -acestuia ime-
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diat de Reschid Paşa. Acestea toate „dovedesc că am făcut bine
să aştept informațiunile ce-mi veţi: trimite; :spre a mă preocupă de-un
svon, care me=

rită a fi confirmat,

înainte
de a fixă asupra

lui atențiunea Guvernului

Impăratului. Voiu instrui însă în mod: confidenţial pe Ambasa
dorul M. $. 1. la
Viena de opiniunea emisă de d-l Baron:de Prokesch, în
această privire, Noi
avem „Încrederea că -Moldo-Valahii vor [i suficienţi pentru:
a mănţineă ordinea

în cele două Provincii, și nu am avcă nici o indocal
ă în această privire, dacă

Caimacamii
inteligentă.

ne-ar, fi obicinuit a no .rezimă,pe O administraţie

luminată, şi

Din nenorocire d-l Balș în Moldova no pare că a intrat,
ca şi:Drin-

cipele Ghica în Valahia, pe 0 cale care duce la agitaţie
și poate la compet

iţiunea
unor persoane, în stare de'a provocă dezordine. Sunt departe
de a cugată cu d-l
Place, că e bine a luă măsuri revocând pe cei doi Caimatami,
și aţi apreciat
atâtde bine motivele, cari ne îndeamnă să ne abţinem' dela
orice propuriere
de acest fel, încât cred de prisos a vă: mai semnală inconve
nientele. Dar! nu

este mai puţin-sigur,
-că 'trebuo să atragem atențiunea Porții asupra actelor

administraţiei

interimare a Principatelor,

cu

care ca

sa

solidarizat

înto
anumită măsură, dându-și, încrederea unor .oameni
pe cari Poarta i-a ales
„în toată libertatea; astfel eu .nu mă îndoose că Guvern
ul Otoman va înţelege
cât este. do. important..să evite . orice. complicațiune.:
nout: și. că: va căută
atunci
să modereze zelul exagerat și pretențiile: semnala
te de corespondenţa
agenţilor noștri consulari.. Dacă sar întâmpla
altfel şi dacă.ar ajunge .Caimacamii să provoace o turburare ca aceea, pe
care purtarea lor actuală tinde
să o provoace, . opinia publică ar puteă crede.
că Poarta nu a fâcut. nimic

pentru a proveni această, eventualitate, în. scop de. a-și
îndeplini -planul, de
care
este. bănuită, de a ocupă

Principatele

cu armatele

sale,

iar. Puterile

semnatare alo. Tratatului: de Paris ar fi autorizate
în acest caz a-i cere socoteală.

«Veţi binevoi a împărtăşi, când veţi. aveă ocazie, aceste
observaţiuni Ministrilor Sultanului. La nevoie le. veţi aminti.că puteril
e încredințate : Caimacami

lor au și: trebue să păstreze. un. caracter cu “totul
.transitoriu, cu alte
cuvinte iniţiativa lor nu trebue să treacă limita
măsurilor .pur administrative.
liuând această apreci
care,
ere
rezultă
,
diniactelo Congresului, .ca; regulă,
de

purtare, Poarta poate.readuce po acoşti funcţionari la atribuţ
iunile lor, ori de
câte ori vor mai încercă să se depărteze de ele,
a
Aa
„ «Articolul din. «Monitor»... cu. privire: la Unirea Principatelor
a, fost, după
cum. veţi fi. observat, obicetul diferitelor interpretări,
adesea..greşite. N'am

trebuință să vă, spun,

că părerea. “Guvernului

Imperial,

în această. cestiunc,

nu ascunde nici un plan ce nu l-am puteă .mărturisi.
Din toate. părţile sau
încercat.să inducă în eroare opinia publică, . căutând
-să acrediteze svonul

care ne prezintă

pe noi,,ca şi. cum am

fi. renunţat:la convingerile

În momecând
nt
ul
popula
. e sunt chemate. să-și aleagă
ţiunil

noastre.

mandatarii:am
,
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crezut că este de folos să stabilim odată

pentru

totdeauna

și întrun

mod

care să nu lase îndoeală, că urmăm a privi Unirea Principatelor ca o măsură
folositoare pentru prosperitatea, acestor provincii și ca o garanţie de siguranţă
pentru 'Turcia.

Nu

e nevoie să revin pentru.

D-Voastră asupra

considera-

țiunilor, de cari n'am încetat a ne inspiră. Cu toate aceste cred că este bine
să vă trimit, pentru informaţiunea D-Voastre personală, copia unei depeșe
"co am adresat cu această ocazie Ambasadorului M.:S. 1. la Londra, la care
alăturez copia unei depeşe ce am primit dela d-l Baron de Bourqueney asupra
aceluiaș subiect.»
ae
Guvernul

ceapă

Franciei

vroiă

însă

ca Inalta, Po artă

să

știe

și să, pri-

că ea va fi răspunzătoare de atitudinea, amânduror Caimacami-

lor, care nu încetează de a îi ostilă sincerităţii alegerilor pentru Diva-

nurile ad-hoc. In acest sens Comitele' Walewski a. trimis în 28 levruarie d-lui Thouvenel instrucțiuni nouă, cari întăresc pe cele anterioare:
«In

ce privește atitudinea Caimacamilor

Moldovei, nu pot.decât

să mă

şi în particular a Caimacamului

referez la depeșile

pus în poziţiune să cunoască; Cabinetul

mele

otoman, ci Guvernul

anterioare.

V'am

Impăratului nu

poate lăsă să treacă fără observaţii și fără a arătă că răspunderea se suie
până la Ministru pentru - încercările din Principate de a alteră sinceritatea
alegerilor ce au să se facă în curând ; și dorim ca Poarta să priceapă până
în ce punct propria ei demnitate îi comandă să ica; toate măsurile, pentru ca
intenţiunile Congresului să (ie: îndeplinite cu lealitate. Purtarea delegaților

otomani, însărcinaţi a duce la București și la, laşi Fermancl6 de Convocare
a Divanurilor, va permite să se judece și 'recomandaţiunile ce li sau făcut
“în momentul“ pornirii lor din Constantinopole, şi dacă prezenţa lor în Principate n'ar aveă de efect imediat de a opri zelul aprins al Caimacamilor, noi
vom

fi autorizaţi a conchide

că Principele

Ghica, şi d- 1 Balş nu fac de a se

coriformă dorințelor Porții.
“«In depeșa din 5 Ianuarie, 'd-l Place îmi anunţă că, cu toate solicitaţiunile
sale, Caimacamul Moldovei nu ica în realitate nici o dispoziţiune serioasă

pentru “a grăbi luarea în posesiune de către administraţiunea ' Moldovei teritoriul cedat.de Rusia. Cred că din informaţiuni mai recente veţi fi aflat
că d-l. Balş execută cu cea mai

mare

îngrijire toate instrucţiunile, ce Poarta

îi trimite. De altfel trebue numai decât să intrețineți fără întârziere pe Ministrii Sultanului despre aceasta.
«Veţi vedeă din depeșa alăturată în original, adresată d-lui Baron de Talleyrand, că Cabinetul din Petersburg, întocmai ca şi cele din Viena și din
Londra, a recunoscut cu noi, că Fermanele de Convocare a Divanurilor trebuiau
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să fie- expediate și executate fără întârziere, şi că comisarii noștri vor puleă
sosi în Bucureşti în cursul lunii lui Martie și fără să mai [ie necesara aşteptă ca ultim termin data fixată pentru întreaga evacuare a Principatelor.
Cabinetul de Petersburg a binevoit a, da instrucţiuni în acest sens d-lui Basili,
și d-l Comite de Kisselef a binevoit să mi le comunice pentru a le puteă

trimite în copii Comisarilor noştri.»

o

Pericolele situaţiunii co se crease de ostilitatea Turciei în contra
Unirei provocase, în 9 l'evruarie, chiar după câtevă zile dela publicareă articolului din Monitorul Oficial din 5 l'ovruarie, în Camera Lorzilor o interpelare a, Lordului Lyndhurst, la care a răspuns Comitele de Clarendon:
.

.

A

.

.

”

A

-

.

:

7

«Lord Lyndhurst
Am să fac o întrebare nobilului meu amic, Lordului
Clarendon, şi l-am încunoștinţat despre aceasta.
«Nobilul meu amic a cctit negreşit un articol publicat, sunt puţine zile de
atunci, în «Moniteur Universel» şi îl va fi cotit cu o oareşcare mirare, Acest
articol a produs pe Continent o impresiune foarte vie, cu atât mai mult că
niște persoane : bine cunoscute, Principii Știrbey, Biboscu și Sturza şi un
principe tânăr, aliat cu amândouă familiile imperiale din Rusia și din Francia»

al cărui nume nu-l cunosc, sunt în acest moiment la Paris, sau au fost zilele

trecute, și nu au rămas de tot ncactivi în această cetate a intrigilor. Articolul, la caro fac aluziune, constată că Impăratul a dorit, din capul locului,
Unirea celor două Principate Dunărene, că de atunci încoace experienţa l-a

confirmat în această opiniune şi că el spercază încă, că celelalte Puteri, cari

acum sant contrare vederilor sale, le vor adoptă la sfârşit. Seriitorul :mai
insinuează,
cu toate că nu afirmă aceasta în termini foarte precişi, că ces-

tiunea, Unirei celor două Principate va fi supusă deliberării Adunărilor, cari
au să fie convocate prin un Fermam al Porții. Cu toate acestea aflu, şi
am
aflat aceasta de mult, că Turcia, ca și Austria pe cât cred, au în această,

privire cu totul alte vederi, și sunt foarte contrare ca cestiunea,
să fie adusi
în Adunările de cari e vorba. Aceasta, tocmai este o cestiune
de mare importanță, fiindcă, “Turcia, consideră că Principatele sunt stăvilare
spre a o apără

în viitor, în contra

Austriei de. o parte, a Rusiei do altă parte. Dacă Prin-

cipatele vor [i întrunite întrun

singur Stat, punând în capul acestui regat

un Principe străin, acest stat va, cădeă sub influința altor State,
mai ales u,
Rusiei.

|

|

i

«Dacă astfel la un capăt al Turciei noi vom fi siliți să vedem un
regat sub

influința Rusiei, și la un alt capăt un al doilea regat, adică
al Greciei, sub
aceeaș influință,
— o astfel de stare de lucruri poate trage după sine foarte
mari pericole pentru Turcia, și ar îngriji cu drept cuvânt Guvernul
Otoman.
Analele A. R.—Tom.

XXXIII.--Memoriite Secţ. Istorice.
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„ «Cestiunea ce pun nobilului Lord Clarendon esto aceasta : —Este bine înţeles
că Adunările, cari au ase întruni în amândouă Principatele în virtutea Fermanului Porții, vor discută și hotărî întrun raport convenienţa Unirei celor
două Principate; sau dacă această cestiune va fi rezervată numai desha-

terilor reprezentanților marilor Puteri în viitoarele” Conferinţe, cari vor aveă

loc lu Paris.
«Comilele Clarendon: In ce privește cestiunea a doua, ce mi se adresează
de nobilul și învățatul meu amic, răspund că am cetit firește articolul din
«Monitor», la care face aluziunc, și că l-am cotit și eu cu oarecare mirare...
Mă voiu. mărgini însă a răspunde numai la cestiunea ce mi sa pus de nubilul și învățatul meu amic, Prin Formanul care sa publicat, nu se impicdică,ca cestiunea Unirei sau oricare altă cestiune să fie discutată. Aceasta

esto cu totul conform intenţiunilor Congresului de

Paris.

Congresul

a de-

clarat — și aceasta a fost primită, de Plenipotenţiarii Turciei, — că poporul
Principatelor va fi liber să discute oricare -cestiune în conexitate cu forma

de guvern ce se va primi pentru aceste ţeri. Prin urmare Fermanul nu interzice Divanurilor. vreo discuţiune oarecare; însă, în acelaș timp, sa presupus fireşte că nici o hotărire nu se poate luă și nu sar puteă faco în

aceste Divanuri,; care ar tinde a negă Suzeranitatea Porții sau care ar obligâ-o'a exercită puterea, sa întrun mod, care ar compromite siguranţa, şi integritatea, Imperiului otoman. Sunt silit să mă abţin, în acest moment, de
a întră într'o discuţiune asupra acestui subiect, sau de a spune până la ce

punct sunt de acord cu opiniunile enunțate de nobilul și învățatul meu amic.
Totuș surprinderea mea există, căci a fost înţeles între Reprezintanţii Marilor Puteri în Congresul de Paris, că înainte ca acele Divanuri să se întrunească, înainte ca poporul Principatelor să se consulte, că înainte ca raportul
Comisarilor să se primească şi.ca Congresul să se întrunească pentru a-l

luă în consideraţiune, nici una din Puteri nu va face cevă

pentru.

a influ-

ință opiniunea în Principate sau aiurea în privirea acestei costiuni particulare.

Prin urmare nu fac decât-a îndeplini promisiunea dată, în co priveşte guvernul
Maiestăţii Sale, dacă, 'în acest moment, mă abţin de a discută acest subiect.»

Unioniștii din Moldova,

acum organizaţi: în

Comitet

de acţiune,

văzând pretenţiunile Turciei, ostilitatea surdă a Austriei și a
ciei, încurcăturile produse prin ezitațiunile unora din Puteri şi
lungirea anormală a administraţiunii Caimăcămiilor, au adresat
rilor Puteri semnatare Tratatului de Paris în 19 Fovruarie
tițiunea,

TurpreMape-

următoare :

:«In timpul

deliberărilor privitoare la 'Tratatul de Paris,

Martie, Plenipotenţiarul Marei

în

ședința din 8

Britanii a emis în deosebi principiul— «uti-
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lităţii şi al conveninţei de a luă în serioasă considerațiune dorințele „populaţiu- |
nilor»—din Moldo- Valahia. In ședința din 8 Aprilie, el observă în urmă—
«et Congresul de Paris, propuindu-și, înainte de toate, de a provocă expre-

siunca liber emisă a acestor dorințe,
lizeze, dacă Hospodarii ar rămânea

acest
deţinând

obiect ar putea
puterile

să nu

se rea-

de cari ci dispun, și

că ar fi poate nevoie de a căută o combinaţiune de natură să asigure libertatea întreagă Divanurilor ad-hoe»—. Această observaţiune, primită, de Congres, a dat loc la. înființarea Căimăcămiilor în Principate.
|
«Intenţiunea, tutulor plenipotenţiarilor eră prin urmare, ca o administraţie
în, esenţa ci transitorie să [ie pusă în capul țerii, in timpul ce ar trece din
momentul retragerei Hospodarilor și până în ziua, în care populaţiile ar fi

chemate a-și rosti dorinţele lor. Atunci se credea că acest timp.
va îi-foarte.
scurt. și că misiunea, puterei interimare sar fi mărginit—ca, mănțincă ordinea

şi respectul situaţiunei legale» — (şedinţa din 8 Aprilie).
«In urma unor împrejurări întâmplătoare și unor întârzieri neprevăzute, un an
întreg s'a strecurat între instalarea Căimăcămiei şi epoca în care se vor face
alegerile pentru

Divanurile ad-hoc.

Pericolul, pe

care

Congresul 'voiă

să-l

înlăture, nu eră oare să sc înfăţișeze în toată puterea lui? In solicitudinea sa
pentru adevăratele interese ale Principatelor, şi pentru

a asigură,

întreaga

lor libertate de a-și rosti dorinţele, Congresul nu a vrut să conserve în capul
Principatelor Principi, cărora puterile mari şi un exerciţiu îndelungat al au-.

torităţii ar fi putut da mijloace abuzive de influinţăi.

Dar iată că prin

ne-

așteptata durată a mandatului Caimacamilor și prin întrebuinţarea fâcută de
puterea lor, Caimacamii au căpătat această poziţiune predomnitoare, menită -

a fi desființată.: Inconvenientele sunt cu atât mai simţite, că, cu toată Legea
Orgunică, Caimacamii şi-au însuşit toate prerogativele atribuite principilor:
ci se bucură de aceeaș listă civilă, de dreptul de a destitui și de a numi
pe toţi împiegaţii, de facultatea de a conferi graduri militare şi ranguri. de
boierie. Într'un cuvânt, ei au la dispoziţiunea lor toate mijloacele de influ-

ință; și în realitate
numele.
«Nu vom

nu

le rămâne,

pentru a fi Hospodari,

|
apreciă aci. îatrebuinţarea făcută

decât a avea -și

de această mare

E
Putere, nici

arătă cum au destituit mulţimi de funcţionari, în contra Legii Organice ; noi
vom

constată numai

că, în opunere

cu intențiunile

Congresului

de

Paris,

Caimacamii au astăzi în mânile lor toate armele, cari se hotărise a se
retrage Hospodarilor, și cari timpul nu a făcut să le dea o mai mare putere
în mâinile lor. Pericolul e cu atât mai real, că în Moldova şeful administraţiunii interimare are o acţiune contrară datoriei de ncpărtinire prescrisă |
prin chiar Fermanul de instalaţiune, căci întrebuințează puterea sa, în sensul
unei politici exeluzive, şi luând măsurile sale pentru a-i asigură succesul,
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«In faţa acestor fapte, a cărora gravitate crește pe fiecare zi, subsemnaţii,
sprijinindu-se pe dovexile interesului arttat de Europa întreagă Principatelor
prin organul plenipotenţiarilor săi, ne credem îndestul de autorizaţi a
face
un apel la simţimintele de echitate a Guvernelor, pentru a le rugă
să bine-

vocască a luă măsuri pentru a asigură ţerii noastre beneficiile întregi ale
'Tratatului de Paris. Noi nu voim

alteevă, noi nu cerem alteevă, decât o garan-

ție a întregei libertăţi a voturilor noastre în alegeri și a independinţei
deliberaţiunilor Divanurilor noastre.
Di
«Căimăcămia,

Moldovei,

cum

ea există astăzi, nu ne dă această garanţie, pe

care bunăvoința Puterilor a, vroit să ne-o dea, Faptele

dovedesc uceasta în

mod îndestulător, și prelungirea,
atât de neașteptată, a acestei Puteri este
ca însăș contrară, principiilor
de justiţie, cari au instituit-o, precum și. un

obstacol pentru o întreagă nepărtinire.

|

-

«Credem dar a intră cu totul în spiritul Tratatului de Paris, în
ceeace
ne priveşte pe noi, cerând ca în momentul alegerilor, Căimăcăm
ia, pe care
împrejurările şi timpul au transformat-o în adevrat Hospodarat,
să fie înlocuită prino combinaţie, care să poată asigură libertatea
întreagă a Divanurilor.

«Sfârşind vom adăugi, că restabilirea, libertăţii presei, mănţinută
'în limi-

tele echitabile ale legii, ar fi în momentul alegerilor un
mijloc eficace pentru

prepararea, liberei rostiri a dorințelor ţerii. «Sperăm că nimeni nu va bănui intenţiunile bărbaţilor de seamă,
intere-

saţi la mănţinerea liniștei și a ordinei, şi că, mărginindu-ne
numai a solicită
stabilirea unei administraţiuni nepărtinitoare, care să ne
permită, prin libera

expresiune a dorințelor noastre, să răspundemîn mod demn
la legitimele
speranțe puse în noi de toate Puterile, și în particular de
Sublima Poartă,

Fiecare din noi suntem

convinși

cetăţeni.

că astfel. ne-am

îndeplinit datoria de buni

« Logofeţi :
Ștefan Catargiu
George Sturdza
Constantin

|

Sturdza,

Nicolae Milu
a
Dimitrie Cantacuzin
Vasile

George Liăţescu-ltostaki
„ Prine. Alex. Cantacuzino

Ghika

|

:

„« Vornici :

George Sturdza
A. Cantacuzino
I. G. Ghika
I, A. Cantacuzino
E. Chrisoverghi
Anastasie Panu
Dimitrie

Se. Miclescu

|

Petru Mavrogheni
"Constantin Hurmuzali
M. Mariu
|
Grigorie Cuza
A. Catargiu
Constantin Ghika

|

!

P. Ventura
loan A. Ghika :
Constantin Rolla
Mihail Kogălniceanu
Dimitrie Rallet
Constantin Negri
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« Coloneli >

| Manu

Milu

|

Alexandru Mavrocordat

.

« Posteluici :
A. A. Sturdza Mihail ora, |.
Dr. Varnav
Const. Steat
Const.-loselti-Tetzeanu

|

Scarlat Mavrogheni

Ioan Sturdza
Constantin luca
"Vasile Alecsandri

G.-Rosetti-Roznovanu
Petru Manu
Alexandru Catargiu

N. Rosetti-Bălănescu

« Maiori :
Vasile

Miălinescu

|

Diamandescu

«Agi:

A. Iora

1. Rallet

"Gr. Sturdza
D. Beldiman
G. Scortzescu

“Ton

lon Donici

Paladi

D. Aslan
Ion Silion

C. Se. Sturdza:
N. -Doniei

-«Spătari :
]. Negruzzi '
Dim. Cozadin

Al. Scortzescu

- Sandu Negri „Alex, Milu „ Scarlat Bontaș

.

C: Cananău
Dim. Sturdza
P. Carp

Const. Christodulo. Cerkez
Sandu Miclescu *

C. Angonescu

N. Carp

G. Sion

„_ «Comişi :
Scarlat Lambrino
Toma Voinov

- G. Vrabie Vasile Romalo

Sărdari:

«Ban:

„Petre Șendrea

.

«Stolnic:
Sandu

Bonciu

C. Corjescu, George Bulimar
.

.

Cămânar:
C. Şainoglu. |

«Pitar:
" Dimitrie 'Tacu;
« Domnii: A. Matinescu, C. Cuparencu, N. Voinov, Petre Paladi, |. Licu, G. Genadi, eto.»
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Această petițiune a fost. trimisă. fiecărei Puteri, care
a luat parte
la Congresul de Pavis, prin o scrisoare adresată în
19 'evruarie
Consulilor din Iași:
«Marile

Puteri Europeane,

reprezentate anul trecut în Congresul din

Paris,
însufleţite de o griji, binevoitoare pentru viitorul nostru
, au hotărit în înţe-

legere cu M. $. Sultanul, că populaţiunile din
Moldo- Valahia

vor[i

chemate
să-și spună dorințellor
e asupra organizării lor viitoare și s'au legat
a le
asigură o deplină libertate în deliberaţiunile lor.
|
.
«even

imentele le-au înșelat în parte așteptările. Prelun
girea anormală a administraţiunii Caimacumilor, prerogativele domne
şti ce și-au atribuit ci, înbebui

nţarea ce au făcut de ele, atitudine politică ce au
luat ei întrun mod

atât-de hotărit,

nu

ne mai lasă nici o garanție pentru libera manife
stare a:
dorințelor noastre.
«Pentru noi momentul este solemn. Soarta noastr
ă urmează a se hotări și
Europa așteap

tă ca rezultatul Adunărilor noastre să justifi
ce interesul ce Puterile cele mari ne-au arătat. Venim deci să
reclamăm, în virtutea unui drept
sfânt și recunoscut, o independinţă legitimă,
pentru alegerile noastre: și pen-

tru Divanurile noastre și în administraţia

care să existe de fapt, nu numai

noastră

provizorie

o nepărtinire

cu vorba. Caimnacamia actuală, devenită o

adevărată Domnie, mai puţin numele, ni mai este
în condiţiunile dela început.
«Am

Despre aceasta guntem siguri și gata a aduce dovezi
.
hotărît dar să ne adresăm fiecărei Puteri, care a.
luat parte la Con-

gresul din Paris. Vă trimitem alăturat o. petiţiune,
ai cărei semnatari vă
sunt cunoscuți, cu rugăciunea de a binevoi să o transmiteţi
guvernului D-Voa-

stre. EL se va putea asigură astfel, că recunoscător
i pentru binele ce voește

să, ne facă Europa, nu cerem decât mijloacele pentru
a-l puteă, realiză. «In

limitele ce ne-a tras Tratatul din Paris, noi
ne mărginim a dori exerciţiul liber al libertăţii votului, care este
întâia, condițiune a organizării noastre și

vom dovedi, prin liniştea, deliberărilor noastre,
:că întrebuințarea ne-

contestată a unei libertăţi moderate

este încă cca, mai bună garanţie pentru

„mănţinerea ordinei în vreme de criză.»

Caimacamul Balș, găsind puterile sale neîndestulăț
oare pentru a
putcă interveni în mod
3

impunător, a scris la Poartă pentru.a se
în contra potițiunii Unioniștilor. Dorind să
membrii Comitetului Electoral al Unirei în acţiu lovească astfel pe
plânge

nea
a creat un nou conflict între dânsul și Unioniștii lor, Caimacamul
din Moldova. In
25 Fevruarie, Consulul Franciei din Iaşi d-l
Place încunoștinţează

pe Comitele

Walewski

despre

acest conflict:

pt
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„ «Am aflat că Caimacamul- Moldovei a scris. la: Poartă, pentru a
şe plânge de opoziţiunea ce ar întâmpină aci din partea câtorvă oameni,
cărora el pe.

nedrept le atribue proiecte de dezordine, arătând totodată
părerea. sa de rău

de a nu aveă

puteri îndestulătoare pentru a luă, măsuri în contra
lor.

«Scopul, acestei cereri: este destul de clar,

”

E

«Este foarte natural că nenumăraţii partizani ai Unirei, adică aproape
toată
țara,

au încredere întrun număr de persoane: onorabile,
cari se bucură de
consideraţiune mare; şi ale cărora cuvinte au un ascende
nt. Din această situa-

țivne a rezultat formarea unui comitet care, de

altfel, lucrează

la lumina
soarelui și care are de misiunea dirige, întrun scop comun,
silințele ce se

fac, în judeţe. Căimăcămia, ar vrea să lovească
pe membrii. acestui comitet.

«Departe de a mă 'oprne creaţiunii acestui centru de acţiune,
din contră
l-am ajutatcu sfaturi bune, pentrua se Gvită Ia -alegeri dezord
ine. De mult
timp

"m'am silit să fac să înțeleagă acești domni, ca toate
să se petreacă în:
liniştea cea' mai absolută, atât în capitală cât şi - în judeţe.
Inimicii lor 'nu

așteaptă decât o împrejurare oarecare, pentru a
aveă-un

pretext.de

a interveni cu o forță mai mult sau mai puţin impunătoare. Ar
[i dar necesar st.

nu li se ofere o ocazie pentru aceasta.

|

Da

N
«Aceste sfaturi ai fost primite de toţi în așă mod, că mai
multe persoane
favorabile
Unirei au găsit cu cale a lăsă fără răspuns

provocaţiunile

agen-.
ţilor guvernului, cari aveau de scop a provocă conflic
te. Comitetul din Iaşi
şi-a

dat toată silințași se silește în fiecare zi a propagă aceste
idei în ju-

deţe; de aceea
materială cea

vedem că, cu toate actele arbitrare ale administraţi
ei, ordinea.
mai perfectă nu 'a încetat. de.a fi pretutindeni
, sunt deci

convins că, dacă alegerile vor fi în adevăr independen
teși în afară de orice
presiune u puterii, nu avem a ne teme de o dezo
rdin"şi
e că Austriacii nu
vor aveă ocaziunea, de 'a face, în această țară, servici
ul de jandarmi, precum

l-au propus.»
"In

Ai

i

|

a

faţa unsi” asemenea: situaţiuni, nu' eră de prevăzut:
ce se mai

poate întâmplă.

De

o

Sa
|
“Atunci s'a. ivit-o altă împrejurare, care a pus un
capăt tuturor:intrigilor și: tuturor 'sitiațiunilor: boala și moartea
Caimacamului Balş..
- In 27; Fevruarie. Caimacamul Toderiţă: Balș a. adresa
t. Sfatului,

Administrativ
Moldova,

Extraordi
următ
nar
orul

No: 14.

.:

e

Ofis,. publicat.în Gazeta: de;

„aStarea sănătății melc, 'după 'oidonanța doctorilor, având
trebuinţă:
de un:
repaus de câtevă zile, eu găsesc de cuviinţă a însărcină pe
Sfatul' Administrativ. Extraordinar „cu direcţia, -.trebilor

publice,

potrivit ; așezămintelor

statornicite, până când sănătatea mă va îngădui a mă
ocupă iarăş,»
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* Sfatul” Administrativ
mătorul
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Extraordinar

a publicat

îni

aceeaş

zi. ur-

„«Jurnal încheiat în scanţa Sfatului Administrativ Extraordinar la 14 Fevruarie

1857, prin asistenţa următorilor Membri :
«Ministru din Năuntru,. Marele Logofăt și Cavaler Nicolae Cantacuzin.
«Ministru Dreptăţii, Marele Logofăt și Cavaler: Costin Catargiu. .
_ «Secretarul Statului, Vornicul

Şi Cavaler

Alexandru

Sturza,

«Ministru Finanţelor, L. S. Beizadt Nicolae Konaki Vogoridi.
«Ministru Cultului și al Instrucțiunii publice, Post. Panaite Bals.
«Locotenent de General Inspector. oștirii, Colonel şi Cavaler P. Scheleli.
«Sfatul Administrativ Extraordinar, întrunindu-se astăzi, a luat în privire
cuprinderea Ofisului No. 12, adresat lui din partea Ex. S. D. Caimacam, şi

prin care se pune, însărcinare
așezămintelor

statornicite,

Sfatului de a dirija

până la însănătoşirea

nanța “doctorilor, are trebuință de un repaus

de

trebile

publice,

potrivit

Ex. Sale care, după ordo-

vreo

urmare 'chibzuind cele de cuviință, întru cât priveşte
bilor Statului, încheie;

câtevă

zile şi prin .

chipul căutării a tre-

«1. Sfatul se va întruni regulat de trei ori pe săptămână, Marţi, Vineri,
și Sâmbătă, pe la 10 ceasuri de dimineaţă, în seanţă extraordinară, în care
zile se: va, da curs tuturor trebilor, cari după înţelesul mai sus citatului Ofis,
sunt încredințate Sfatului Extraordinar, și cari se vor înfățişă de fiecare Șef
de Departament cu toată lămurirea. Iară ziua de

Marţi să fie hotărită pen-

- tru primirea, suplicelor ce se dau pe numele Ex. Sale d-lui Caimacam, și.
cari se vor înfăţişă de către d-l Şeful Secţiei competente.
«2-lea. In caz de extraordinară trebuință, spre a se-înainti trebile neurnite

ce nu îngădue pisueala, Sfatul Extraordinar va fi convocat şi se va întruni
și în alte zile decât acele însemnate

mai sus,

precum

și în orice ceas Sar

înfăţișă, trebuinţa.

|

" «3-lea. Pentru lucrările curente ce se ating de punerea la cale a Sfatului
Administrativ Extraordinar, întrunirea lui se va face în fiecare zi de Miercuri.
-“«4-lea.: Pentru obiectele ce ar fi de fire a se cere deslegarea Ex. Sale d-lui
Caimacanm, şi care prin încheierea Sfatului Extraordinar se va pune în apli-

câţie, se va păstră o listă specială care, iscălită de Membrii Sfatului Extraordinar, se va supune Ex. $. la vremea însănătoșirii Sale.
DE
«Acest jurnal dimpreună cu Ofisul Ex. Sale d-lui Caimacam să se comunice
- fiecăruia, Şef, de Departament, spre regula lui, şi totodată să se publice prin

foile. ofi ciale. »
D-l Fotiadi,

Rapulehaia al Moldovei la Constantinopole, a adresat
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în 1 Martie

următoarea

depeșă

Extraordinar:

telegrafică

«Ministerul Imperial, luând cunoștință

boalei E. $. Caimacamului,

de

Sfatului
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Administrativ

depeșa Voastră,

a fost foarte mâhnit.

cere să-i se comunice știri despre E. S. Dorim

despre starea

Marele Vizir,

foarte trist,

ca acestea să fie satisfăcă-

toare. Maiestatea Sa Imperială, aflând despre boala Ex. Sale,
a binevoit a-şi
manifestă simpatia pentru Ex. Sa, cerând să i se comunice
ştirile ce se
vor căpătă»,
In 1 Martie,

Garante

Unioniștii din Moldova, au adresat Consulilor Puterilor

din laşi o nouă petiţiune::

Da

a

«In 19 Fevruarie, subsemnații au luat libertatea a adresă o
petiție adresată

E. S.....» în care ei expuneau situaţiunea fâcută ţerii în momentul
convocării Divanurilor ad-hoc, prin puterile excesive ce s'au dat adminis
traţiunii

interioare a Moldovei.

Aa

o

a

«Moartea neprevăzută a Caimacamului, dând loc a se luă, măsuri
pentru
instituirea unei nouă administraţiuni provizorii, subsemnaţii,
mișcaţi de o

îngrijire legitimă, se griibese a solicită, prin petițiunea anexată
, puternicul
sprijin al guvernului vostru, sprea se-aviză la o combinaţie
conformă cu

„principiul emis de Congresul de Paris, în şedinţa sa
de 8 Aprilie.
«Vă rugăm deci, Domnule Consul,să binevoiţi a transmite petiţiun
ea, aceasta, -

guvernului
distinse.

vostru şi a primi asigurarea
|

«Logofăt:

George Sturdza.

«Vornici:
o
«Colonel:

Ii
|

|

|

' M. Kogălniceanu, Anastasie Panu, C. Hurmuzaki, P. Mavrogheni, Grigorie Cuza, Dim. Rallet, a
Emandi.
a

«Postelnici: |. Sturdza,

„«âgale:

consideraţiunii noastre celei mai

-

Dim.

Grigoriu, .M.: lora, A. Teriakiu.

Panaioti Cazimir, Grigorie Costak
S. Sturdza
i,, A. Manoli,

G. Mălinescu, N. Burki, Dr. med
A. .
Fătu.

«Spătari:

Dim. Cozadini,

G. Sion,

Sturdza,

Miclescu,

Sandu

a

N. Carp, P. Carp, G. Platon, D.
G. Rizu, G. Săulescu, [. Boian,

„GC. Figa, N. Tacu, G..Balica, Drăghici, M. Kazimir.

«Stolnici:
«Serdari:

Nic. Sion, A. Pogor, Sandu Bonciu, Const. Dimaki. ..
M. Coroi, Q. Nicolau, G. Cuparencu, C. Corjescu.

«Bani:
GG. Hasnaș, 1. Holban, Skipor. «Clucer:
- Anastasie Georgiu.
«Comiși: . 1.'Fătu, Ion Ciucă, |. Corjescu.
«Căminari: G.. Lupu, P. Arghiropulo.
Sa

.
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«Pahaenie:
„«<Slugeri:

Î. Negruzzi...
1. Licu, G. Tacu, N. Bosie.

«Pitari: .
«Inginer:
«Profesori:

"Toma Clucevici, Const. Zivra.
Niculae Neculce.
”
G, Cobâlcescu, !N. M. Quinezu.

«Domhii:
-

Scarlat Pastia, V. Mălinescu, lon ML Prăjescu, Constantin.
Kirnizki,1. Bantaș, G. Vasiliu, P. A. Giosan, GQ. Voinescu,
N. Vârnav, A. Georgiu, [. Albu, G. Lecea, I. Lecca, D. Foto,
]. Bosie, D. Tacu, D. Zamfirescu, D. Miclescu, C. Marcian,
V. Popovici,. Gr. Costinescu»,

Petiţiunoa Unioniștilor din Moldova, adresată Ministrilor Afacerilor străine ai Puterilor gavante,, aveă, acoeaş dată și aceleași
semnături :
«In. 1,9 Fevruarie din urmă subscrişii au Tuat libertatea a adresă, E. Voastre
o petiţiune, în care ei expuneau situaţiunea periculoasă, [icută ţerii prin pu-:

terile excesive. ce și-a atribuit administraţia provizorie şi ntrebuințarea ce
ca a făcut de dânsele.
E
„«Moartea neprevăzuti a: Caimacamului asvârtă astăzi pe iMoldoveni întro
îngrijire ușor de priceput. Ei se întreabă îngrijiţi, care formă. se va da nouăi
administrații, și la, ce combinaţie se vor opri puterile. cele mari, pentru a

riispunde la. votul dat în Congresul de Paris. în 8. Aprilie 1856?
„ «Șubserișii cred că combinaţia cea mai fericită ar fi aceea a unei: Căimăcămii compuse de trei membri numiţi ad-hoc și luaţi în afară de Consiliul.
actual, căci aceasta nu ar fi decât continuarea sistemului, în contra .căruia

noi am formulaţ. mai. înainte plângerile noastre. Influinţele individuale ar fi
astfel neutralizate unele prin altele, și libera expresiune

laţiunii ar află în realitate o garanţie de. independinţi,

a dorințelor

popu-

pe care Puterile, au

vrut să asigure Principatelor. «Subscrișii iau dar libertatea, de a se adresă din: nou. 5, Voastre, spre a
solicită puternicul său sprijin . pentru . combinaţia . unei: Căimăcămii de trei

membri, ca, fiind cea, mai. folositoare și singura care ar puteă, răspunde necesităţilor situaţiunii, cât şi. intenţiunilor binevoitoare ale Europei.»

Tot în 1 Martie
lowsli

despre

d-l Victor Place

moartea

Caimacamului

înştiințează pe Comitele

Wa-

Balș.

«Sunt informat chiar acună în mod oficial, prin o scrisoare a Secretarului
de Stat, despre moartea d-lui Teodor Balş, Oaimacamul Moldovei.
«Din această comunicare și din declaraţiunile verbale făcute mie, rezultă că
Consiliul de ministri, în așteptarea ordinelor dela Constantinopole,

va urmă

DIVANURILE

“în mod
tul quo.

provizor
.

AD-I1OC

a expediă

DIN

afacerilo

IAŞI

ŞI BUCUREŞTI,

III.

și. va mânţineă

.

pur
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și simplu
|

sta

«Moartea d-lui Balș trezeşte toate ambiţiunile. Daţi- mi însă voie a per sistă

în propunerea

ce am

prezintat

mai

înainte,

bri, aleși din. boierime, iar nici decum

a unei Căimăcămii de. trei mem-

compuse

de cele trei persoane, cum

ar [i astăzi Ministrul de Interne, Ministrul Justiţiei şi Prezidentul “Divanului

Domnesc, cunoaștem în deajuns pe acestea,
««Orice Căimăcămie individuală are de rezultat mai mult ori mai puţin
de aa da naştere la speranţe de Hospodarat, și este foarte greu unui om care
are puterea să nu caute a, realiză speranţele sale.

«Intr'o administraţie mai numeroasă, din contra, influinţele se ncutralizcază
și libera rostire a dorințelor populaţiunii ar găsi principala sa garanţie. Insă
oricare din aceste două combinaţiuni se va adoptă, ieau libertateii. de a in-

dică necesitatea, ca Fermanul de numire să se explice îîn modul cel mai ca=
tegoric asupra datoriei .Caimacamului de a rămâncă nepărtinitor.
«Ţara este și va fi liniștită. Dacă Austriacii ar vrea să profite de moartea,
d-lui Balș pentru a, întârziă evacuarea trupelor lor, ci nu ar puteă să se sprijine decât pe pretexte nefundate. 'Tot aceasta ar Îi pentru trimiterea, de. trupe
turceşti,

a cărora

apariţiune

mai defavo rabile.»

în Principate

ar putză

..aveă

consecinţele | cele

D-l Fotiadi, Kapulkehaia al Moldovei la Constantinopole,
alunei următoare ca depeşă, telegrafică Sfatului Administrativ
ordinar, în 2 Martie :

«Alteța Sa Marele Vizir a aflat cu profundă durere

trista

trimite
Lxtra-

știre a morţii

"Excelenței Sale Cimacamului. A. Sa mă autoriză.a da de știre” Onorabi“lului Sfat, că el va continuă a conduce afacerile, până ce i se va comunică,
Decretul Impărătesc privitor la numirea unui nou Gaimacam»,
Sfatul

Administrativ

zirial în acecaș

Extraordinar al Moldovei execută ordinul, Vi-

zi de 2 Martie,

«Excelența Sa Caimacamul

Ri

domnesc al Principatului

Moldovei, din mo-

mentul în care a simţit că starea boalei sale îl împiedică a se „ocupă
de
afacerile Statului, a însărcinat Sfatul - Administrativ Exte aordinar cu
diree- |

ţiunca afacerilor publice, după cum s'a publicat în Buletinul Oficial, “sub No. 14,
| «Provedința î în planurile ci nepătrunse a voit să sfârșească, suferinţele E. 8.

Caimacamului,

și acest ben şi harnic

ora 2 1/a după amiază.

patriot a murit

Dumineci,

1

e, „a

«Comunicând “această dureroasă veste, Sfatul Admibistiativ” Extraordinar
va
continuă a giră guvernul ferii până la hotărîrea Inaltei Porţi.»»
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de Finanţe,

Principele

Nicolae

Konaki

Vogoride,

care

semnase ; în 27 Fevruario Jurnalul Sfatului Administrativ Extraordinar, dă Domnului Consul ai Franciei “Victor Place în.2 Martie
următoarea, declaraţiune:

«Subsâhnatul, având încredere în loialitatea Franciei şi în simpatia sa faţă
de Principate, m'aş simţi fericit de u aveă sprijinul
fi numit Caimacam.

«In acest caz mă îndatorese, în modul cel
nimic ce ar puteă

guvernului

mai formal,

ci pentru a

să nu întreprind

împiedică, sau la alegeri sau în Divanuri, libera exprimare

a dorinţelbr populaţiunii.
" «Promit să administrez cu cea mai deplină, nepărtinire,

(Restul scris de mâna Prințului):
c«Aprob 'cele scrise mai sus și accept to ate clauzele,

«La 2 Martie 1857»,

Semnat:; N. Konaky

Vogorides,

Pentru copia conformă cu originalul
. Semnat: V. Place.

In 12 Martie d- I Thouvenel comunică Comitelui Walewshki: împre- jurările în cari Caimacamul Nicolae Vogoride a dat Consulului Place
in 2 Martie declaraţiunea de a fi impaial.
«,,. D-l Place, într'o scrisoare particulară, mi-a

explicat pentru ce a, dat

preferință Prințului Konahi- Vogorides asupra celorlalți pretendenți lu succesiunea d-lui Balș. Acest candidat, chiar în ziua când îmi cră semnalat telegrafic ca cel ce ne oferiă cele mai multe garanţii, se prezintăla Consulul

nostru și, în speranţa de a obţineă sprijinul meu la Constantinopole, i-a dat
în Scris angajamentul de a se purtă faţă cu partizanii Uniirei Principaielor perfect de corect şi de împarțial. Contractată într'o formă cu totul
confidențială şi secretă, această obligațiune mai impune noului Caimaciun,

deși numai ca chestiune de prudență, datoria, de a nu ne nemulțumi.
«Am crezut că este bine să-i inspir în această privinţă câtovă rellexiuni
salutare ŞI să ieau act cu însumi, întrun chip amical şi binevoitor, de dreptul

ce am aveă de a ne plânge, în caz când şi-ar uită promisiunile.
«Am trimis, deci d-lui Place o depeşă lămurită, pe care am onoare a o
"

înfățișă E. V. și, care. sper că va aveă de urmare. să încurajeze pe noul .
“ Caimacam al. Moldovei, să nu se abată din calea cea bună. In sfârșit mi s'a

părut util, ca scrisoarea trimisă de Poartă

Prințului

Vogorides,

cu ocazia

numirii sale, să fie redactată în așă fel, încât nepărtinirea să nu-i poată fi
imputati, ca un reproş, și am obţinut, după cum E. V. poate vedeă din hârtia

aci alăturată, ca Marele Vizir să dea un vot de blam postum întregii admi-

nistraţii a d-lui 'Tudoriţă Balș.»

o
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D-l Place arată. Comitelui Walewsli
14 Martie noua fază, prin :care trecoă,
din 2 Martie.
«Noul

Caimacam,

Principele

Vogoride,

178

prin o depeşe telegrafică: din
declarațiunea Caimacamului

mi-a declarat că este gata a spri-

jini cu prudenţă Unirea, dacă aş obţineă' certitudinea, că această combina
ţie
va triumfă în Congres, după ce ea va [i votată în Divanuri, „«Binevoiţi a-mi răspunde telegrafic, ce pot să-i comunice».

a
'

.

Intreaga

situațiune

se clarifică prin publicarea,în 14 Mantie a, ur-

mătoarei corespondențe din Constantinopole a ziarului « Morning Post»:

«Infiinţarea Băncii 'Turciei şi numirea Caimacamulii' Moldove
i. du fost în

timpul din urmă subiectele

blicului.
« Vornicul Balș, defunctul
vâsstei de o boală acută de
«Alegerea succesorului pe
diferitele ambasade, cari fac

ce au preocupat guvernul” şi atenţiunea pu-

|
Caimacam,
plămâni.
care i l-a
parte din

Pa
|
o
„i
a fost secerat în deplina vigoare a
RE
a
dat Poarta, după lungi conferinţe cu
Divan, unde influința lor pune ade-

„seori o mulţime de piedici, s'a oprit asupra Prințului. Konali- Vogorid
es, unul

din cei mai mari boieri ai Moldovei, fiul bătrânului prinţ Ştefanache Vogorides, care, cu toată vârsta sa, înaintată, continuă a fi luat în scamă la Con-

„stantinopole. Prin această alegere Reşid Pașa a curmat rivalităţilo
ce crau
să izbucnească între marile ambasade, cari fiecare se siliă să-și pună
înainte
candidatul întrun post, care dat fiind caracterul lui provizor, n'ar fi
trebuit
să înăsprească atât de mult spiritele.
a
|
|

«La, ce trebuesă ne aşteptăm atunci când va fi vorba să se numeas
că cei
doi viceregenți pentru cele două principate?
a
E
«Tânărul Bey Konaki- Vogorides, deşi originar dintro familie din
Constantinopol, şi-a pelrecut copilăria în Moldova, unde s'a căsătorit
cii o bogală moșteniloare din țară şi a ocupat în diferile rânduri postul
de Mi-

nistru, Prin averea şi înfluința sa în ţară, el poale fi considerat ca: anul

- dintre viitorii candidaţi la Domnia Principatului Moldovean. EI
va aveă,
în fața rivalilor săi. avantajul că familia

sa stă la Constantinopole, ccici

„acest fapt va fi în ochii Porții ca 0 garanție a purlării sale în viilor
şi
a credinței sale către

tronul Sultanului.

.

Sa:

«Cât priveşte destoinicia sa, personală, starea lucrurilor de când a luat
frânele guvernului, nu ne permitesă o judecăm. Se zice: că are puţină
inclinare spre galanterie, dar de altă parte nu cheltuește banii fără socoteal
ă,
o calitate din cele mai însemnate pentru un om, însărcinat :cu . guverna
rea
„acestor țeri
o:
.
RI
:
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“In 4 Martie d-l Victor. Place trimite următorul . raport
w alowski: despre: intrigile Candidaţilor :

Comitelui

«De câteva zile asist âci la un spectacol co mă scârbește.
«Boala Caimacamului abiă a luat o întorsătură mai gravă, care aveă să pro-

voace inevitabil moartea, și concurenţii la succesiunea lui au și început, să
se miște, După moartea
după obiceiul ţerii, toţi
«Bancherii ovrei din
-pentru Constantinopole,

Caimacamului, activitatea lor a devenit şi mai mare şi,
au făcut uz de. bani pentru a-şi sprijini candidatura.
lași nu mai au altă ocupațiune, decât să dea poliţe.
să negocieze: împrumuturi, să. întrebuinţeze telegraful,

“pentru ch să. ajungă la timp fondurile cerute: de lăcomia 'Turcilor, " «Peste cincisprezece candidaţi, pe cari-i cunosz, se prezintă și se inghesue
pe această cale a mituelii. Unii din ci au îndrăznit să--vină la mine să ceară
sprijin și nu

sunt

în stare

să spun

câte promisiuni

țialitate mi-au făcut, pentru a obţine ă ajutorul meu.

cum meritau.

<Un mie
„ pravegherea
- preferat să
lor. Numele

și jurăminte

I-am

'de

primit

impar

îînsă. după

număr dintre dânșii, cari se respectă și cari înțeleg că,sub suEuropei, nu se mai pot continuă scandalurile de altă dată, au
aștepte ca cinstea şi patriotismul lor să atragă atenţiunea, asupra
acestora 'am avut onoarea a le indică d-lui Thouvenel. Eu sper

'că aceştia, vor triumfă, și vor asigură populaţiunii libera exprimare. a doriri-

țelor sale.
«Dar din toate cele ce s 'au întâmplat reziiltă, după mine, navoia imperioasă
de a se pune odată capăt acestui. trafic rușinos, care înjosaște autoritatea, Se .
înțelege

că Turcii,

pentru

cari schimbarea,

continuă a puterii

în

Principate

este un izvor nesecat de câştiguri suspeole, nu prea sunt doritori să-i asigure o situaţiune stabilă. Aceasta e însă un motiv mai mult de a lucră pen-

tru a mântui 'odată pentru totdeauna, un popor atât de exploatat şi atât de
„nenorocit, Şi a-i asigură prin Unire un guvern

definitiv,

pus

pentru viitor

„cel puţin la adăpostul încercărilor de venalitate.»
In. "7 Martie, Marele

Bey,

Vizir

la. Iași, următoarea

trimite

d-lui

Nicolae Ronali

Vogoride-

telegramă:

"«Maiestatea Sa Imperială Sultanul a binevoit a vă numi Caimacam al Mol'dovei. Fermanul

de numire

vi se va remite de către d-l Photiades personal,

In așteptarea lui luaţi în primire postul vostru.»
In 7 Martie, Sfatul Administrativ
„următoarea, deciziune:.

Extraordinar

al

Moldovei

ica,

«Consiliul Administrativ, întrunit În şedinţă extraordinară, a luat cunoștință
de conţinutul comunicării

ce i s'a adresat

prin

Principele

Nicolae

Itonaki-

DIVANURILE
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Vogoride cu data de: astăzi, şi prezentată. Consiliului la 8- ore 55 minute
seara, precum şi telegrama Ministrului Afacerilor străine al Inaltei. Porţi, privitoare la numirea Excelenței Sale de Caimacam al Principatului Moldovei.«Dând frânele Guvernului chiar în astă seară în mâinile” Excelenței Sale

Caimacamului, Consiliul

a deois:

|

«1%, Depeşa, telegrafică menţionată mai sus să se: comunice imediat redacțiunii foilor oficiale, pentru a fi adusă la cunoştinţa publicului.
«2%. Prezentul proces
pentru a regulă mersul
“23%, Secretariatul de
Caimacam Consulatelor

verbal se va transmite la cunoștinți depart: amentelor,
lucrărilor lor, “
Stat va comunică numirea Excelenței Sale a: noului
res pective din țară alo Puterilor străine, precum şi

“Generalului Comandant -al trupelor de ocupaţie.»
Marele Vizir. trimite în 9 Martie
noului: „Caimacam al Moldovei:
':.

următoarea. scrisoare,
-.

adrosatii

«ln urma morții a- lui Balș, fost: Cnimacam al Moldovei, fiind nevoie, „pentru
„a-l înlocui, de o persoană demnă de această poziţiune, până la numirea unui

nou Domnitor, în conformitate cu Regulamentul Organic, ce se va alcătui pentru organizarea și bunăstarea, Principatelor, E. Voastră aţi fost ales să.
ocupați acest post important, în baza credinţei voastre bine cunoscute
şi a în'naltului vostru. spirit de dreptate.
«Această numire a fost:supusă, M. S. Imperi: ale, care
«
sa milostivit a o deeretă printr'o iradeă suverană, și firmanul dat în acest scop a fost încredin-

țat d-lui Photiades, ginerele Prințului Vogorides, tatăl vostru, pentru'a vi-l

predă,

i

:

«Veţi binevoi a dispune să so cetească şi să se publice acest Ferman.

«De

altă parte, fiindcă sau făcut continue plângeri, că predecesorul vostru

n'a, Gbservat în întregime prescripţiunile Fermanului ce i sa, dat, cu privire
la observarea: Regulamentelor Organice ale provinciei şi la datoriile funcunii sale, E. V. veţi binevoi, îîn înţelpciunea șși lealitatea voastră obicinuită,
"să vă conformaţi purtarea, în orice împrejurare, cu Regulamentele în vi"goare' şi cu dispoziţiuniloe Fermanului.
«Veţi da o soluţiune absolut. dreaptă și imparţială, afacerilor curente. Vă
veţi pune în sfârșit “toate silinţele, ca să mănţineţi mulţumirea şi încrederea

„tuturora şi să nu daţi loc la nici un motiv de plângere. pi

Imediat după numirea, noului Caimacam al Moldovei se cotose iîn
Bucureşti și lași Fermanele de convocare a Divanurilor.
Buletinul. Oficial .din Bucureşti publică în 10. Martie discursurile
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lui Kiamil-Bey și al: Caimacamului Ghica, rostite cu
tirii acelui Ferman: |

ocaziunea, ce-

ie

«Maiestatea Sa Imperială Sultanul,” Augustul

SE

nostru Stăpân,

voind a -da o

nouă dovadă de înalta sa bunăvoință către populaţiile 'Ţerii-Românești, a ho-

„_tărit, printrun

Ferman

imperial, convocarea

Divanului ad-hoc, care trebuo să

exprime dorințele acestui, Principat privitoare la revizia și îmbunătăţirea regleinentelor interioare ale acestei ţeri.
E
«Dând Inălţimii Voastre acest Ferman imperial, care statornicește modul
alegerii, sint încredințat că Românii se vor felicită de statornicele îngrijiri
ale Inaltei Porţi, și preţuind importanţa, datoriilor lor, cari se află într'o aşă

de strânsă înclinare cu fericirea viitoarea; acestei provincii, vor da dovezi
de recunoștință prin liniștea şi moderaţia de cari sunt animați. -

„«La acest discurs M. S. Principele

fericit de a fi mijlocitorul Impărăteştii

Caimacam a răspuns că se socotește
bunevoinţe a M. S., exprimată

Ro-

mânilor printracest Fermân. Nădăjdueşte că se vor îndeplini dispoziţiile lui
într'o desăvârșită liniște din partea locuitorilor acestui Principat, cari .tot- *

deauna au dat dovezi învederate de a, lor supunere și dragoste citre Suzeranul
lor; şi totdeodată nădăjdueşte că reprezenţanţii Puterilor garante, ai căror po-

litici Agenţi sunt aici de faţă, îi vor da tot folositorul concurs,»
Cetirea

dă log

Fermanului

de convocare

unei publicațiuni mai solemne

„«Astăzi sa îndeplinit

solemnitatea

a Divanului

ad-hoc al Moldovei

în 12 Martie:

promulgării

Fermanului

Impirătesc al

Maiestăţii Sale Sultanului, Augustului nostru Suzeran, privitor la convocarea
Divanului

ad-hoc.

Pentru acest

sfârşit, Inaltul

Cler,

d-nii

Ministri, Inalţii

funcţionari civili și militari, d-nii Reprezentanţi ai Puterilor străine, Generali

austriaci și boieri, sau întrunit la palat, în sala tronului, ornată cu portretul
Maiestăţii Sale Imperiale Sultanului Abdul Medjid. La douăsprezece .ore a zilei

IE; S. Cabuli Efendi, aducătorul Fermanului Impărătesc, însoţit de o gardă de
onoare, a sosit la palat într'o trăsură a Curţii, și a luat loc pe o estradă,

-unde eri E. S. Principele Caimacam și Ministrii cu Corpul Diplomatic. După
ce a dat omagiul cuvenit acestui Act Impărătesc, s'a dat cetire textului

„turcesc, iar Secretarul Statului Alex. Sturdza a cetit în urmă traducerea În
limba, românească. '
a
e
a
e
«Terminându-se

această cetire, E. S. Cabuli

Efendi a adresat E. S. Cai-

macamului, în limba franceză, următoarele cuvinte :

o

«Maiestatea Sa Imperială Sultanul, în constanta sa solicitudine pentru bună-

«starea Moldovei, a fixat prin un Ferman Impărătese formarea Divanului ad-hoc,

«chemat a rosti dorinţele populaţiunii asupra, revizuirii şi ameliorării Regula-
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«mentelor interne ale acestui Principat. Insărcinat de Inalta, Poartă de a îmmănă

«E. Voastre acest Ferman Împărătesc al Augustului nostru stăpân, îndrăznesc
«a nădăjdui, că credincioşii Moldoveni vor recunoaşte în acest act, «ca
tot«deauna, simţimintele părinteşti ale Guvernului Maiestăţii Sale Impărăteşti, și «că, pătrunși de importanța actului ce au să desăvârşească, vor procedă
«la alegeri, a cărora formă e dată prin Ferman, cu liniştea şi moderaţia, pe

«care Inalta Poartă este în drept a o aşteptă dela ei».
|
«E. Sa Principele Caimacam a exprimat recunoştinţa sa şi i ţeriiîn ur-

“mătorul mod:
e
a
«Rog pe Excelenţa Voastră să binevocască a depune la picioarele Maiestăţii
«Sale Sultanului omagiul profundei gratitudini a țerii pentru neadormita şi
«părinteasca sa, solicitudine în favoarea, destinelor Moldovei. Noua binefacere,
«prin care Maiestatea Sa Imperială binevoeşte. a-şi manifestă astăzi simţi«mintele sale mărețe, ne este astăzi cu atât mai prețioasă, cu cât noi vedem
cîn el o. asigurare a, conservării privilegiilor şi imunităţilor date din vechime

«acestui Principat. "Țara mea se va ţineă la înălțimea Actului important

ce

ceste chemată a desăvârși, procedând la alegerile prescrise cu liniște şi cu
«moderaţie” perfectă. Inălţăm rugile noastre fierbinţi spre cer, ca să conserve

«zilele

preţioase ale Maiestăţii Sale Sultanului şi ca, să dea Imperiului

stu

«puterea şi gloria deplină. Suntem fericiţi de alegerea făcută de Inalta, Poartă
«în persoana E. Voastre pentru a ne aduce acest Ferman Impărătesc, care
„ «deschide Moldovei o nouă eră de prosperitate ; eu și iubiții mei compatrioți
«vă mulţumim de grija adusă la îndeplinirea, acestei misiuni, şi privim so«sirea voastră între noi ca de fericit augur pentru viitor».

«Aclamaţii entuziaste au salutat aceste dorinţe privitoare la acest act de
cea mai mare importanță pentru țară. In timpul cetirii Fermanului trupele
garnizoanei erau sub arme și artileria a tras una sută şi una lovituri de tun.»

In urma numirii și întăririi lui Nicolae Conaki V ogoridi de
Caimacam, Comitetul electoral al Unirei pentru Iași adresează Unioniștilor din Iași următorul Program, în 13 Martie:
E
«Tratatul de Paris a, hotărît că locuitorii Principatelor Române vor fi întrebaţi asupra reorganizării Patriei lor.
o
«Fermanul M. S. Sultanului, care cheamă adunările menite a rosti dorinţele
Țerii (Divanele. ad-hoc) s'a şi. publicat.
„ «Comisia europeană,

ce are a adună

-_gresului Marilor Puteri, curând va sosi.
«In acest moment

aceste dorințe şi a le supune

Con-

|

plin de atâtea speranțe, datoria tuturor Românilor

este:

de a se întruni, de a se lumină, de a se înţelege împreună asupra principiilor, pe cari trebue să se întemeieze rostirea dorințelor 'Ţerii.
Analele:A. B. — Tom.

XXX111.—

Memoriile Secţ. Istorice,
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datorie naţională,

“socoate că a sosit timpul
viitoarele alegeri.

«Partida Unirei

Principatelor»

de a sc organiză și de a-şi pregăti lucrările pentru
UE

«Ne gribim dar a vă încunoștință că, după înţelogerea urmaticu o mare
parte din amicii noștri politici, -subserișii ne-am

al Unirei pentru lași.

întrunit în Comitet electoral

|

«Scopul întrunirii noastre este: .
0) A ne pune în strânse înţelegeri cu ținuturile ;

0) A lucră în conglăsuire cu ele, pentru ca în toată țara «Partida, Unirei»
să se organizeze astfel, ca viitoarele alegeri să trimită în sânul. Divanurilor
cât se poate: mai mulţi reprezentanţi ai marelui principiu, ce predomneşte
în Principate.

«Programul Partidei
“de Paris.
«Dorim

Unirei se întemeiază .pe însoşi principiile“Tratatului

dar şi sprijinim:

|

1) Unirea Principatelor, cu respectarea drepturilor Inaltei Porţi, în cu“prinderea vechilor noastre 'Tractate (capitulaţii).
2) Neutralitatea pământului Principatelor Române.
3) Respectarea drepturilor Principatelor, şi în deozebi a Autonomiei lor
în cuprinderea acelorași Tractate.
4) Ereditatea șefului Statului (Domniile

-ropean trebue să le succedeze).

şi-au neut timpul, un regim

Eu-

IN

5) Puterea legiuitoare incredinţată, unei Obsteşti Adunări, care. să reprezinteze interesele întregei naţii.
6) Supunerea străinilor aflători în Principate la legile pământului.
7) Recunoaşterea dritului Principatelor, de a-și întomeiă relaţiile comerciale
după interesele lor.

8) Toate acestea sub garanţia colectivă a put>rilor ce au subscris Tractatul
„

de Paris.
|
.
«Partida Unirei este totodată și Partida Progresului. Dorim dar să so întroducă şi în “Țara noastră toate reformele cari sunt în stare de a ne civiliză

societatea

și

a

ne

întări

naţia, reforme

întemeiate

pe

principiile

dreptăţii.

«Intemeindu-ne însă chiar pe art..23 din Tractatul de Paris, care ne consfințește -deplina libertate a legislaţiei noastre (autonomia), dorim .ca toate
reformele ce au a se introduce în organizaţia din lăuntru a Principatelor,
să se facă nu cu jignirea, ci cu respectarea şi în puterea Autonomiei noastre.

Oricât de praţioase și de neapărate

sunt reformele din lăuntru,

noi punem |

„mai pre sus de ele dritul de a ne face noi singuri legi în pământul nostru.
«Reguleze-se relaţiile legale ale Principatelor
cu Inalta Poartă şi cu Pu-

terile garante, contenească pe pământul nostru resbelele şi ocupațiile militare,
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cari no precurmă toată propășirea şi no seacă toată bogăţia ;; Statorniceascii-se
puterea executivă şi legislativă, ce are a se pune în “capul 'Ţerii; hotă-:
rască-se odată starea politică a României; cu un cuvânt să fim stăpâni în
casa

noastră,

şi atunci

noi

singuri

vom

ști şi vom

trebui

a face

toate

re-

formele. din lăuntru, de cari "Țara noastră are nevoie, reforme cari până
acum, în mare parte, sau împiedecat numai prin înrăurile din afară, și prin
lipsa de stabilitate în lăuntru. De aceea, dar, înainte de toate; să stăruim şi
să cerem dela dreptatea providenţială a Europei, cu existența naţională și
autonomia să ni se respecteze, precum în drit ași și în fapt, şi atunci
” Patria, noastră singură va dovedi că știe a răspunde la așteptarea marilor
Puteri, şi că este vrednică de binefacerile lor...
A
«Acestea, fiind principiile ce sau adoptat dela, început de către Partida
Unirei din âmbele Principate, vă rugam, d-lor, ca să binevoiţi a le comunică tuturor amicilor noștri politici, spre a cunoaște și d-lor nevoia ce
este ca şi în orașul şi ţinutul d-voastre să se organizeze Partida Unirei Şi
să se înființeze un Comitet Electoral pentru sprijinirea ei.
„«Adresându-vă aceste cugetări, noi suntem departe de a ne însuşi un drept
de amestecare în alegerile membrilor Comitetului de acolo, sau a candidaţilor pentru viitoarele alegeri. Acestea rămân la deplina şi libera chibzuire

a amicilor noştri. politici din acel oraș şi ţinut. Numai ei sunt în dreptate
de a însemnă pe candidaţii ce trebue a fi propuși la alegerile de deputaţi

pentru Divan.
«Nu avem însă îndoeală, că pentru o chomără atât de mare, aceştia se vor
alege dintre bărbaţii cari, prin trecutul şi moralitatea lor, dau cele mai multe

închezăsluiri că vor apără cu tărie neelintită drepturile

TȚerii,

şi vor stărui

pentru triumfarea Unirei și a Autonomici Principatelor, fâră de care nu este
viitor, nu este mântuire pentru naţia, noastră.
;

«Odată. ce numele acestora vor :fi însemnate, noi toţi ceilalți fraţi ai:
« credinţei noastre. politice trebue să ne lepădăm de orice priviri personale, şi să
întrebuințăm toate mijloacele legale, toată energia noastră, pentru ca propușii:

partidei noastre să triumfeze în ziua alegerilor; altfel elasurile răslăţindu-se
asupra mai multor candidaţi, Partida Unirei ar puteă fi Diruită în adunărilo

alegătoare, și prin. urmare şi în Divanul ad-hoc.
ă
«Trebuinţa cere ca Comitetele ţinutale, îndată după înființarea lor, să se.
pue în nemijlocită . și neîntreruptă comunicaţie cu Comitetul din laşi, căci,

o mai repetăm, numai prin deplina organizare a Partidei în toată "Țara, și
strânsa înţelegere a tuturor Comitetelor. electorale, putem vedei împlinin-

du-se visul de aur'al. strămoșilor. noştri, putem dobândi anghera de mântuire
a naţiei române: «Unirea Principatelor».
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«Sfârșind, să ne fie iertat a face apel la simţimântul naţional al compatrioților noștri, al Românilor fără osebire de clase și opinie.
«O mare criză se apropie pentru "Ţara, noastră, «suntem în ora a unspre-

«zecea!» In fața unui moment atât de mare, datoria tuturor Românilor este,

ca precum

€i sunt uniţi prin aceeaș iubire ctitre muma Patrie, asemenea, să

se unească și asupra principiilor, cari singure pot întemeiă fericirea ei mo-.

ală și materială.
.
|
«Dar spre a puteă împlini cu sfinţenie o datorie atât de însemnată, să depunem toată patima personală, să uitim desbinările dintre noi — urmare a
nenorocirilor și bântuirilor, cari de o sută de ani ne apasă Ţara,
— să ne dim

cu toţii mâna, aducându-ne aminte că 'suntem fii ai aceleiaș 'Țeri, că acelaș

sânge curge în vinele noastre, că acelaş viitor ne așteaptă pe toți, şi. că
acel viitor nu poate fi ferice, decât dacă, în ziua marei întrebări, Europa,
care ne-a recunoscut toată libertatea întru rostirea dorințelor noastre
ne ,
'va
găsi pe toţi întruniţi în aceleași credinţe, însufleţiţi de aceeaș cugetare pen-

tru binele obștesc,. și zicând toţi întrun glas: «Să trăească, România unită și
«autonomă»,

”

«Membrii Comitetului electoral al Unirei pentru laşi :
(Subscriși:) Ştefan Catargiu, George Sturdza, Petru Mavrogheni,
Dimitrie Rallet,
Constantin Rolla, Constantin Hurmuzaki, Vasile Mălinescu, Dimitrie
Cozadini, Anastasie :
Panu.»
!

Acest program

a fost trimis Comitetelor

din

județe

prin

urmă-

toarea, adresă a Comitetului Central al Unirei din Iaşi din 183 Martie:

«Pe lângă cele cuprinse în alăturata adresă, care s'a trimis în toate ținu- -

turile, Comitetul nostru a găsit de cuviință a mai luă și măsurile următoa
re:.

«1 El a înfiinţat prin contribuiri și subseripţii dela, sine și dela alţi amici
ai cauzei noastre o cassă, menită a întâmpină cheltuelile trebuincioase penîru ţinerea, corespondinţelor, publicarea, de scrieri desvălitoare ideii Unirei,
și mai ales pentru câștigarea marelui ajutor, ce ne poate aduce presa străină,
«2% A însărcinat cu punerea în lucrare a măsurilor ce se vor încuviinţă de

el, pe subserișii cari, organizând o cancelarie pentru corespondința lui
cu
comitetele ţinutale, au regulat totdeodată, și modul expediției și primirea
ei,

care vi se va comunică verbal.

|

«3% Au pregătit și cuvenitele observaţii asupra Fermanului de
convocare a

Divanurilor, spre a le aduce fără întârziere la cunoștința comisarilor marilor
Puteri, a căror venire în Principate se aşteaptă din zi în zi.
«4 Au aflat de neapărată nevoie dea adună, cât se poate mai curând,
cele
mai exacte liste de alegătorii din fiecare ţinut.
cAducând

la cunoștința d-niilor voastre aceste măsuri, sperăm că veţi bine-
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„voi a ne trimite, cât se poate mai curând, listele alegătorilor
d-voastre, iar mai ales. listele proprietarilor celor mari.

din

ținutul

«Pe lângă adresa alăturată, avem onoare de a vă trămite și o broșură foarte

interesantă, care sub guvernul răposatului Caimacam

se conliscase de către

Postelnicie, iar acum s'a, slobozit și sa pus în circulație.
«Plini de speranţă în patriotismul şi conlucrarea d-voastre, avem onoarea
de a ne însemnă cu cea mai aleasă stimă.

”. «Ai d-voastre plecaţi servi:

|

(Subseriși) C. Hurmuzachi, P. Mavrogheni, D. Cozadini, V. Mălinescu.e

In aceeaş

zi de 13

Martie,

Partidul

zentat la Jași lui Kabuli-Efendi

Unirei din Moldova -a pre-

memoriul următor:

- «De când a început a fi agitată cestiunea reorganizării Principatelor -Române, un punct dominează toate celelalte. Acesta: este acela care priveşte
Unirea acestor două provincii sub un. singur guvera. Faptele de a 'urmă

unei asemenea combinaţiuni şi consecinţele ei pentru viitor au fost prea bine
discutate, prin pana -seriitorilor eminenţi şi chiar prin. aceea a bărbaţilor de
Stat, ca să întreprindem aci a, mai trată această cestiune, a o desvoltă și a

face. să reiasă, încă odată,. toate foloasele ce ca prezintă. .

«Memoriul acesta 'are un ţel special, și anume acela de a restabili sub
adevărata lor lumină spiritul şi tendinţele partidului Unirei în Principatele
Române. Din ziua în care acest partid: s'a pronunţat, şi oamenii cari-l com=
pun au început a se sfătui unii cu alţii, calomniile cele mai neauzite .nu au

încetat, de a, fi răvărsate asupra lor. S'a căutat mai ales a reprezintă la Constantinopole acest partid ca compus de elemente revoluţionare, de elemente

al cărora vis și scop secret. ar fi de a: rupe legăturile cari leagă,
tele de Imperiul Otoman.
i

Principa-

«Este dar de datoria oamenilor, cari sau grupat imprejurul acestei iai, de

a restabili faptele sub adevărata lor coloare, de a expune cu francheţă şi cu

lealitate spiritul care-i conduce în lucrarea intreprinsă. Orice neînțelegere tre-.
bue să dispară, căci: adevărul 'singur poate duce spre reuşită pe toţi acei pe
cari criza actuală i-a asvânrlit în mari îngrijiri.
E
«Toată lumea, ştie că provizoriul și instabilitatea sunt cauzele disoluţiunei,

cari au ros această ţară şi cari au denaturat

caracterul

toria nenorocirilor lor consistă în aceasta, chiar acum,

locuitorilor săi, 1spentru

a

dovedi, că

înnăduşind spiritul naţional, se! paralizează sufletul care însufleţiă acest trup,

şi că ei au fost reduși, ca ţară, în stare de simple teritorii, și ca populaţiune,

în stare de suflete a împărți.
|
» «Lăsate în- prada influinței” străine, care a, "cercat să le domineze, nu numai

prin

putere,

dar

și prin

corupţiune,

aceste

provincii

au

pierdut

orice
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punct de razim, şi ele s'au văzut părăsite în mâna acelora cari doriau să le
cotropească. Toate elementele: de vitalitate, cu care ' Provedința le-a . dotat,
picau astfel în ruină, și Imperiul Otoman a putut să'vadă în fiecare zi că
cotropirea teritoriului Principatelor este :cotropirea a însuș acestui Imperiu.
câstăzi că Provedinţa, divină, în scopurile sale nepătrunse, a vrut a pune.
un capăt unei stări. de lucruri, care semiină a fi iremediabilă, trecutul trebue
să serve de învățătură pentru viitor, :
DI
De
.

«In aceasta constă secretul dorințelor noastreNoi
. vrem. Unirea Moldovei

şi Valahiei întrun singur Stat, nu cu scopul de a, slăbi legăturile,de suzeanitate, cari.ne leagă de Inalta Poartă, ci numai pentru a le strânge încă

mai mult prin restabilirea adevăratului interes, care legă altă dată aceste provincii de Imperiu,

o

a

A

a

a

a

ii

«Ne-am zis, trebue ca Turcia să afle în aceste țeri un element de puteri
îndestulătoare pentru a mănţineă, în această parte, siguranţa fruntariilor sale.

Garanţia integrităţii

pe care

Europa a promis-o

teritoriilor românești este

făcută pentru! a da acestor elemente timpul a se produce și a s2 desvoltă..
Trebue, pentru a îndeplni acest scop, ca Principatele să mănție în mod franc,
şi leal legămintele ce au cu Imperiul Otoman, a căruia existență este o ces-

tiune de înaltă politică. europeană, și fără de care existența acestor provincii

devine 'iluzorie : lăsate fără sprijin, ele curând ar fi șterse de pe harta Europei
de Puterile cotropitoare cari le încunjură.
: ..
nu

«Interesul ; Principate
: Românelor
- este: intim

Românii

legat de. acela. al::Imperiului.

nu pot aveă simpatii politice decât. pentru

'Turcia,. căci „exsistenţa

lor. dep
de ind
sprijinul e:
mai. mare ori mai mie .ce ei :vor află în elementele.

de, putere, de care dispune Imperiul

Otoman.

|

e

„_«De aceea, partidul naţional a manifestatcu entuziasm simpatiile sale pen=

tru Turcia în timpul evenimentelor anului

1818.

E!

s'a:

rădicat atunci

-cu:

energie”în contra, tendinţelor cotropitoare ale: Rusiei, precum el şi astăzi se

ridică în contra tendinţelor Austriei, care a cugetat să moștenească de
drapt
poziţiunea 'pierdută de Rusia, și face toate speranţele acestor provincii
să'so!

îndrepteze spre Imperiul Otoman, a căruia înfluinţă a fost. absolut
: ștearsă
prin dominaţiunea de fapt ce exercită Cabinetul de San-Petersburg.

„ «Pentru acest sfârșit e însă ncecsar, înainte de toate, ca spiritul
naţional
să fie reînviat,şi ca societatea Moldo-Valahi să fio . rădicată
prin efectele

electrice ale acestui. simţimânt, pe care vicisitudinile trecutului
l-au scăzut,
«Este numai

un. singur mijloc pentru a ajunge la o îndreptare reală,
acesta,

este de-a întruni familia română a celor două Principate
întrun singur mă-.

nunchiu.
i
|
i
«Numai atunci când se vor. simţi o nație, ei: vor:aveă
un interesa vărsă
sângele lor pentru a apără teritoriul lor. Ei vor putea servi
astfel.de avan-
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AD-iiOC

gardă a Imperiului, în moment
puternici

pentru

a opri

un

timp

“odată pentru a întoarce armele
gura

condiţiune

de existenţă
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de primejdie. Ei vor puteă deveni destul de
oarecare

o

armată

cotropitoare,

Însă

nici

lor în contra, Turciei, pentru i combaţe sinsi

co' le-a, rezervat

soarta,

-

«Aceste țeri nu au numai nevoie de a fi bine organizate ca wmiistrținne

internă, ci încă să fie bine constituite ca corp politic.
«Ajungând dar. naționalitatea română a se rădică prin faptul Unirei Moldovei şi a Valahiei, ajutând-o a se întări prin desvoltarea resurselor materiale
și norale de cari Principatele disp
— un,
Guvernul Otoman 'va- ajunge a lo
face utile pentru dânsul, şi a, trage din ele foloase - reale, acordându-le lor

o protecțiune salutară.

Sta

„ «Moldovenii: urmăresc îndeplinirea, acestei dorinţe și lucrează cu căldură ca
ea să se îndeplinească, cu toate sacrificiile, intereselor locale, ce ci prevăd,
pentru

a reuși.

:

«Ei sperează a vedeă, în curând Inalta, Poartă luminată, despre simţimintele
ce însuflețesc pe toți aderenţii partidului Unirei. Atunci ca va da; nu ne
îndoim, nu numai asentimentul său, însă şi concursul „necesar pentru realizarea, acestei combinaţii binefăcătoare,»

Comitetul Electoral * al Unirei nu s'a, oprit în “mersul
Martie el a, publicat următorul manifest :

său. In 92.

* “Tratatul de Paris a hotărît că locuitorii Principatelor Române

trebaţi asupra reorganizării patriei lor.
«Fermanul

M. $. 1. Sultanului, carele cheamă Adunările menite a rosti do-

rinţele ţerii (Divanele ad-hoc), s'a și publicat.
«Comisia, Europeană,
sului

marilor

+vor [ii în

Puteri,

«In acest moment

-

:

ce are a adună aceste dorinţe şi a le supune Congre-

a şi sosit în București.

plin de atâtea speranțe,

:

datoria tuturor Românilor. este

de a se. întruni, de a se luinină, de a se înțelege împreună, asupra prinoi-

piilor,

pe

cari trebue

să se întemeieze

rostirea, dorințelor

ţerii.

«Insufleţiţi de această datorie națională, subserișii, după înţelegerea
'uiimată
cu o mare. parte din sprijinitorii Unirei Principatelor, ne-am
întrunit înn Comitet electoral pentru Iaşi.

„«Scopul întrunirei noastre este de a ne pune în strânsă nțelegere
cu ale-

gătorii ce au cu noi accea credință politică, cur şi a lucră
în conglăsuire
cu ei, pentru ca la viitoarele alegeri să triumfe marea, dorinţă
ce „predom-

neşte în Principate.

i

aa

«Progrumul ce ne îndatorim a-l sprijini se întemeiază pe însuși
principiile
“Tratatului de Paris şi 'anume:— 1 Unirea, Principatelor într'un
singur St: at,
cu respectarea drepturilor Inaltei Porţi, în cuprinderea vechilor
noastre tra+

!

-Î84

|
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taturi (eapitulaţii), — 20 Neutralitatea pământului. Principatelor, — 3 Respec“tarea drepturilor Principatelor, şi în deosebi a Autonomiei lor în cuprindereu
„acelorași tratate, — 40 Ereditatea Șefului Statului. (Domniile și-au făcut timpul. Un regim european trebue să. le -succodeze). — 5% Puterea legiuitoare
încredinţată unci Obșteşti Adunări, care să reprezinte interesele întregei naţii,—

0* Supunerea străinilor aflători în Principate la legile pământului,
— 70 Recunoaşterea dreptului

Principatelor de a-şi întemeiă relaţiile comerciale după

interesele lor, — 8 “Toate, acestea, sub
subscris Tratatul

de Paris... |

garanţia

„

colectivă a, Puterilor ce au

a

«Partida, Unirei este. totodată și partida progresului. Din tot sufletul dorim
dar să se introducă și în ţara noastră toate reformele cari sunt în stare de

a no civiliză societatea și a ne întări naţia, reforme întemeiate pe principiile
dreptăţii, egalităţii înaintea legii și al respectului proprietăţii. .

«Intemeindu-ne însă chiar pe art. 23 din Tratatul de Paris, care ne con-

sfințește deplina libertate a legislaţiei noastre

(Autonomia),

dorim

ca toate

reformele ce au a se introduce în organizaţia din năuntru a Principatelor
să se facă nu cu jignirea, ci cu respectarea și în puterea Autonomiei noastre.
Oricât de preţioase şi de neapărate sunt reformele dinăuntru, noi punem mai
pre sus de ele dritul de a ne face noi singuri legi în pământul nostru.

“«Reguleze-se relaţiile legale ale Principatelor cu Inalta Poartă şi cu Puterile
garante; continească pe pământul nostru resbelele şi ocupațiile militare, cari

„ne precurmă

toată propășirea' şi ne seacă toată avuţia; statornicească-se pu-

terile executive și legislative.ce au a se pune în

capul

țerii; hotărască-se

odată starea politicăa, României; cu un cuvânt să fim stăpâni în casa noa„stră; și atunci noi singuri vom şti și vom trebui a face toate reformele din
„năuntru, de cari țara noastră are nevoie, reforme cari până acum, în mare
„parte, sau împiedecat numai prin înrâuririle din afară, și prin lipsa de stabi-

litate înăuntru.

|

|

„«De aceea dar, înainte de toate, să stăruim și să cerem dela, dreptatea providenţială a Europei, ca existența naţională și autonomia să ni se respeoteze,

precum în drit, așă și în faptă; și atunci patria noastră singură va dovedi
că ştie a răspunde la, așteptarea Marilor Puteri, şi că oste vrednică de binefacerile lor.
E

«Acesta fiind programul adoptat de noi dela, început, noi îl aducem
la cunoştința tuturor amicilor noştri, pentru ca toți împreună în faţa viitoarelor

alegeri să mărturisim aceleași principii, și să: păzim aceeaş urmare politică.
«Prin aceasta însă noi suntem

departe de a ne însuși un drept de ames-

tecareîn însemnarea. candidaților meniţi pentru viitoarea,

rămâne

adunare.

Aceasta

la deplina și libera chibzuire a alegătorilor din deosebitele localităţi.

«Numai ei sunt.în dreptate a însemnă numele ce trebue a fi propuse
la |
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alegerile. de deputaţi. Nu avem însă îndoculă, că pentru o chemare atât de
mare se vor alege bărbaţi capabili do a apără cu tărie ncelintită drepturile
țerii, şi de a stărui pentru triumfarea Unirei şi a Autonomiei Principatelor,
„fără de care nu este viitor, nu este mântuire pentru. naţia noastră,
„ «Sfârşind, să ne fie iertat a face apel la simţimântul național al compatrioţilor noştri, al Românilor fără osebire de clasă și opinie.
|
«O

-

mare

criză se apropie

pentru țara noastră ; suntem în oara a unspreze-

cea ! In faţa unui moment atât de mare, datoria tuturor Românilor este, că
precum ei sunt uniţi prin aceeaş iubire către muma patrie, asemenea, să se
unească și asupra principiilor, cari singure pot întemeiă: fericirea, ei morală
și materială,
|
e
Sa

«Dar spre a puteă împlini cu sfințenie o datorie atât de însemnată, st de-

punem toată patima personală, să uităm desbinările dintre noi, urmare a
nenorocirilor și a bântuirilor cari de o sută de ani ne apasă ţara, să ne dăm
“cu toții mâna, aducându-ne aminte că, Munteni și. Moldoveni, suntem fii
- aceleiaș ţeri, că acelaș sânge curge în vinele noastre, că acelaș . viitor.ne

aşteaptă pe toţi, şi că acest viitor nu poate fi ferice, decât dacă în ziua
marei întrebări, Europa— care ne-a recunoscut toată, libertatea întru rostirea

dorințelor noastre
— ne va găsi pe toţi întruniţi.în aceeaș credinţă, însufle- ţiţi de aceeaș:cugetare pentru binele obștesc, și zicând toţi întrun glas:
- «Să trăească România unită şi autonomă !.
Pa
«Membrii Comitetului electoral al Unirei pentru orașul şi ţinutul Iași.
Ştefan Catargiu (Logofătul) Petru Mavrogheni
,
Costache Rolla : :
|

a.

Anastasie Panu

- Vasile Mâlinescu
„De

George Sturdza (Logofătul)
“Dimitrie Rallet
Costache Hurmuzaki
|

Mihail Kogălniceanu

|

„Dimitrie Cozadin.>

acest manifest se leagă și alte două-acte. înseomnate.ale Unio-

niștilor. din Iași, din 22 Martie:
10. Dorințele

|
Unioniştilor din Iași.

«In virtutea vechilor drepturi ale ţerii noastre, consfinţite prin Capitulațiile

ce au încheiat, după vremi, Domnii

noștri Moldo-Români cu Inalta, Poartă

și în urmarea Tratatului dela Paris din 15/4, Martie 1856, voind să păstrium
în toată întregimea lo» acele drepturi strămoșești, cari sunt temeliile Auto„nomiei noastre, şi să respectăm totdeodată şi drepturile : Inaltei Porţi, sta"tornicite prin acele capitulaţii, Noi, 'subsemnaţii Români . dorim :. 1. Unirea

Principatelor într'un singur Stat, cu respectarea drepturilor Inaltei Porţi, în

cuprinderea vechilor noastre trataturi (capitulaţii)— 2. Neutralitatea pământului

Principatelor,
— 3. Respectarea. drepturilor Principatelor, şi în deosebi a Auto-
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nomiei lor în cuprinderea acelorași tratate,—4. Prinţ străin cu moștenirea tronului, ales dintr'o dinastie domnitoare d'ale Europei, ai cărui moştenitori

născuţi în ţară să fie crescuţi în religia ţerii,—5. Puterea legiuitoare încredinţată unei Obșteşti Adunări, care să reprezinte interesele întregei naţii,

— 6. Supunerea străinilor aflători în Principate la legile pământului, — 7. Recunoașterea dreptului Principatelor de a-și întemeiă relaţiile comerciale după

interesele lor.—8. “Toate acestea sub Garanţia Colectivă a Puterilor ce au sub-

scris “Tratatul de Paris.

|

«Acestea fiind bazele pe cari se întemeiază ființa noastră politică, fără de
care orice chezășuire în privința îmbunătăţirii sociale este peste putinţă a

se realiză şi a procură ţerei un viitor ferice şi statornic,

subsemnaţii credem

că numai după ce Inaltele Puteri garante vor binevoi a recunoaşte şi che-

zăşui cele opt puncte sus zise, ar urmă să ne ocupăm de organizarea din
năuntru; când atunci, unindu-se Divanurile ad-hoe din amândouă Țerile Ro-

mâne, să se declare în Adunare extraordinară, în virtutea dreptului de Au-

tonomie, şi alcătuind Legea, Electorală, după care să se compue în viitor Obșteasca Adunare a erii pe baza art. 5 mai sus pomenit, să se îndeletnicească

apoi la reformele din năuntru ale Statului românesc, așezând bazele viitoarei
sale Constituţii.
«Declarim totdeodată ca o profesie a noastră de credință: că toate refor-

mele din năuntru trebue'să

fie

întemeiate

pe

principiile

dreptăţii,

egali-

tăţii înaintea, legii şi al respectului proprietăţii.
«Pătrunşi că dela cele dintâi opt baze fundamentale, cuprinse aici, atârnă

existența politică şi naţională a patriei noastre, câţi

dintre noi subsemnaţii

vom avcă dreptul de alegători, încredinţând: soarta țerii în mânile deputuților, ne îndatorăm că votul nostru îl vom da numai pentru acei cari, mai

înainte de ziua, alegerii, vor chezăşui prin înscris îndatorire, că vor
declară

aceste baze, le vor.susțineă cu conștiință și le vor votă în Divanul ad-hoc,
pe față, iar nu cu vot secret,

2% Mandatul Imperativ al Unioniştilor din Iași.
«In puterea drepturilor noastre, consfințite prin tratatele încheiate
între
Sultanii Otomani și Domnii noştri pământeni: Mircea, Vlad
V. şi Petru

Rareş ; In puterea Tratatului din 1%/,, Martie 1856, care a recunoscut
drepturile Porții şi ale noaste în cuprinderea acelorași tratate; In urmarea
lucrărilor Congresului de Paris, chemaţi fiind prin Fermanul M. S. 1. Sultanul
ui
a alege o Adunare, care să arate dorințele. țerii pentru viitoarea sa organiza
re;
«Subserişii, cu însușire de alegători, după o împreună înțelegere, declarăm
că dorința noastră este, ca aleşii să susțină în Divan

următoarele

baze pentru

starea noastră politică :—10. Respectarea Autonomiei şi a drepturilor noastre

DIVANURILE

AD-IHOC

DIN

IAȘI

ŞI

BUCUREȘTI,

III.

187

internaţionale, după cum amândouă sunt hotări
te prin tratatele din 1393,
1460, 1513 şi 1529, încheiate de către |, Poartă cu
Principatele.—20. Unirea
Principatelor Moldovei și Valahiei în un singur
stat sub un singur guvern—39. Neutralitatea pământului Principatelor,—10.
Şeful Siatului ales,
străin, cu drept de moștenire la tron, ai căruia
urmași născuţi în țară dorim
să fie crescuţi în religia țerii,—5%, Guvern Consti
tuţional Reprezentativ cu o

singură Adunare Obştească aşezată, pe bază electo
rală largă, încât să cuprindă interesele întregei naţii române,—60. Supunerea
străinilor din Principate la, legile țerii.
ae

«Aceste baze ale stării noastre politice Divanul,
în virtutea Tratatului de
Paris, va mijloci a se garantă de Puterile subscr
iitoare acelui tratat, După .
care, membrii Divanurilor din âmbels' Principate,
întrunindu-se, se vor con- stitui în Adunare Extraordinară legiuitoare, vor
proceda la facerea Legii
Electorale şi a Constituţiei țerii, având de principii
în lucrările lor legiuitoare :
Respectul proprietăţii, libertatea şi respectul indivi
dual, şi vor încheiă lucrările lor cu alegerea Sefului Statului.
e
|

«In acestea cuprinzându-se credința și dorinţa

că acei ce vor voi a avei voturile noastre.

să se îndatorească,
aceste dorinţe.
« Gheorghe

că vor .sprijini şi vor

Ionescu Iconom,

Dot.

D. Zamfirescu, Iancu Corjăscu.»

La, această acțiune

București,

votă pe faţă în Divanul

Anast, Fătu,

D. Gusti,

|

din

|

Moldova

a

|

noastră politică, declartm

vor trebui ca, înaintea, alegerilor

urmat

ad-hoc

I. Negură, |. M. Chinczu,

acțiunea

o

paralelă

|

în

In 15 Martie, Membrii Comitetelor Unite publică în
ziarul «Concordia» dorințele Românilor, exprimate în Adunarea
Bucureștonilor:
«Cu apropierea epocei în care Românii au a-şi exprimă
definitiv dorinţele

despre viitoarea

reorganizare a stării politice a ţerii lor,

cetăţenii oraşului

București au început, în diferite și numeroase adunări
ce avură până acum
pentru acest scop, a se ocupă cu discuţiunile cestiunilor
ce sunt a se decide

în acea exprimare de dorinţe.
e
«După multe discuţiuni dar, ce se făcură în toate adunările lor,
în cari se
adoptase diferite 'programe de dorințele ce erau să fie exprim
ate, erau

mai toate conforme între dânsele despre. formele princip
ale.
|
«In sfârşit, Marţi seara, la 3 Martie, o adunare numero
asă, ca la şase
până la şapte sute de cetăţeni cel puţin, au primit cu
unanimitate următoarea, programă, care ne grăbim a o comunică Români
lor, felicitându-ne totdeodată pentru conformitatea, care predomină în ideile
noastre, cât şi pontru aceea ce o vedem într'ale fraților noştri de peste Milcov
.
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«Dorinţele

Românilor.

«In virtutea vechilor drepturi ale ţerii noastre, consfinţite prin capitulaţiile
ce au încheiat, după vremi, Domnii noștri Moldo-Români cu Inalta Poartă ;
şi în urmarea Tratatului dela Paris din 1%/,, Martie 1856; voind să păstrăm
în toată întregimea, lor acele drepturi strămoșești, cari sunt temeile Autonomiei noastre, și să respectăm totdeodată și dreptul de suzeranitate al

Inaltei Porţi, stipulat prin acele capitulaţii, Noi, subsemnaţii
«l. Chezășuirea Autonomiei

şi a Drepturilor

Români: dorim ::

noastre Internaţionale, după

cum sunt hotărite amândouă prin capitulaţiile
din anii 1393, 1460 și 1513,
încheiate. între 'Ţerile Române cu Inalta Poartă Suzerană ; precum şi Neu-.
tralitatea teritoriului “Moldo-Român.
cl. Unirea terilor: România şi Moldova întrun singur stat și sub un singur

guvern.
«IL. Prinţ: străin

Si
cu moștenirea, tronului, ales dintro dinastie domnitoare

dale luropei, ai cărui moştenitori născuţi În fară am dori să fie crescuţi
în religia ţerii. «IV. Guvern Constituţional Reprezentativ ; și după datinele cele vechi ale

ţevii, o singură Adunare Obştească, care va [i întocmită pe o bază electorală
îndestul de largă, încât să reprezinte interesele generale ale populaţiei române.
:
«Acestea fiind bazele, pe cari se întemeiază finţa noastră politică, fără
de care .orice chezășuire în privinţa îmbunătăţirii sociale este peste putinţă a
se realiză și a procură ţerii un viitor ferice și statornic, subînsemnaţii credem
că numai după ce Inaltele Puteri garante vor Dbinevoi a recunoaște. şi chezășui cele patru puncte sus zise, ar .urmă să ne ocupăm de organizarea
dinăuntru ; când atunci, unindu-se Divanurile ad-hoc din amândouă 'Țerile

Române, să se
autonomie,

declare

în Adunare Extraordinară în virtutea dreptului do

şi alcătuind Legea

Electorală, după care să se compunăîn viitor

Obșteasca Adunare a ţerii pe baza

art. IV mai sus

letnicească

întru

apoi la

reformele

din

ale

Statului

pomenit,

să se înde-

Românesc,

aşezând

bazele viitoarei sale Constituţiuni.
«Declarăm totdeodată ca 6 profesiune a noastră de credinţă: Rospect la
dreptul proprietăţii de orice natură, —Egulitatea tuturor Românilor
legilor.—Libertatea individuală și a muncii ţăranului, ..

înaintea

«Pătrunși că, dela cele dintâi patru baze fundamentale cuprinse aci atârnă
existența politică

alegători,

naţională a patriei, câţi

votul nostru îl vom

da numai

gerii

prin înscris

vor

dintre noi vom

aveă

dreptul

de

încredinţând soarta ferii în mânile Deputaţilor, ne îndatorăm că
chezăşui

pentru

aceia: cari

mai înainte do 'ziua alo-

îndatorirea că ci vor declară aceste baze,
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le vor susțineă cu conştiinţă

nu cu vot secret,
«Membrii

și

le vor votă în Divanul ad-hoc
.

Comitetelor Unite:

P. Poenaru,

|. 1, Filipescu,

G. Romanov,

3

|
N. Christu,.

E. Predescu,

a

G.. Joranu,

Penescu, N. Nenoviei, C. Racoviţă, A. Orescu, Costaforu,
Kiwilov,

Petrescu,

pe față, iar:

.

<Prezidenţi: C. Creţulescu, L. Calenderoglu
,
«Vice-Prezidenţi: A. Golescu, G. Bosianu,

"Membri:
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Polichroniadi.

P.

1.

:

Cerniătescu,

Culoglu,

Popazu,

[,

A.

In 11 Aprilie Comitetul Central al Unirei din București'
a dat o'

„explicare

celor patru

baze

din Programa Naţională, cuprinsă în Do-

rințele Românilor din 15 Martie:

i

„ «Dacă ne-am întoarce privirile cu câtevă luni înapoi, când
Principatele Române se aflau în tăcerea așteptării despre punerea la
cale a măsurilor ho-:

tărîte de Puterile contractante la 30 Martie în Paris,
ne vom aduce aminte,
că partizanii sistemului vechiu ziceau, că Unirea Princi
patelor este o idee u
unui mic număr de oameni. Astăzi însă, când Puteri
le Mari trimit bărbaţi.
însemnați, ca să afle cari sunt dorințele Românilor,
tăcerea se întrerupse şi:
glasurile celor cu inimă de Român se înalţă,şi nimeni
nu cutează a zice

sau a se îndoi

că

Unirea n'ar

fi idea

generală

a locuitorilor amânduror

Principatelor. Partidul naţional se concentri în aceast
ă idee, punându-și credința în acest principiu mântuitor, care are atâta putere
. şi evidenţă, încât

Românii cu mulţimea se înşiră

sub

stindardul

său;

repeziciunea. cu

care

cuprinde inimile Românilor nu lasă îndoinţă, că peste puţin
se va, revărsă
peste tot terenul Principatelor şi se -va aşeză cu o autoritate
neelintită.
«Autoritatea Unirei e puternică, ca, una ce umbreşte şi desvol
tă propric-.
tatea, comerţul, industria, profesiunile liberale
şi: partea religioasă, cu un.

cuvânt elementele întregi de vieaţă ale unei țeri.

|

e

«Programa Unirei a așezat patru fundamente puternice, pe cari
să se rădice
edificiul organizării sale politice. : a
a
«Il. Chezăşuirea, Autonomiei şi Drepturilor noastre Internaţiona
le, după cum.
sunt hotărite amândouă prin capitulările din anii 1393,
1460 şi 1513, înche„iato între 'Țerile Române cu Inalta Poartă; precum.și Neutra
litatea teritoriului
român.
E
«Autonomia am avut-o și o avem în drept, iar în faptă
sa călcat. Acest
drept nu s'a putut tăgădui cu. dinadinsul niciodată Români
lor nici.de Pu-

terea suzerană, nici de vreuna din' Puterile curopeane; ba s'a confir
mat încă
prin Tratatul de Paris.: Este încă de lipsă chezăşuirea dreptu
lui de Autono-

mie stipulată prin tratatele noastre cele vechi cu Inalta
Poartă, cu care numai
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va puteă, încetă amestecul
mare Fermanele. -
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străinilor în trebile. ţerii din năunteu,
,

şi prin ur-

«Comerţul va aveă liberă desvoltare; și Puterea Militară vă, creşte şi se
va întemeiă

după trebuinţele Statului. Când

cerem : chezăşuirea

drepturilor

noastre internaţionale, cari se cuprind în Capitulațiile noastrecu Inalta Poartă
suzerană, recunoscute și de dânsa, noi vom puteă prin noi înşine, prin trimișii noștri, să reprezentăm interesele noastre pe lângă Puterile cele mari
și să contractăm cu acele Puteri legăminte comerciale, întinzând relaţiunile
după. trebuinţă. In sfârșit, prin Neutralitatea teritoriului român, rămâind scutiţi
de năvăliri străine, vom puteă să ne bucurăm în liniște şi în pace, crescând
puterile materiale și desvoltând pe cele morale, clemente neapărate ale fericirii

unei

ţeri.

«II. Unirea 'Țerilor Române ŞI Moldave întrun singur Stat și sub

gur guvern.
«Unirea Principatelor aduce cu sine

un sin-

|
puterea naţională, adică chezășuiroa

materială pozitivă a drepturilor noastre politice. Numai prin Unire putem
ajunge la stabilitate, putere şi tărie, și astfel vom puteă face a se respectă
drepturile din afară și din năuntru ale erii.
«III. Prinţ străin cu moștenirea tronului, ales dintr'o dinastie domnitoare
de ale Europei, ai cărui moștenitori, născuţi în „fară, am dori să fie orescuţi

în religiunea ţerii.
|
«Este știut din chiar experienţa, trecutului că Domnia dintre pământeni a
aţățat rivalitatea dintre familiile pretendente la tronul țerii;- cu această, pa-

timile luară un sbor nemăsurat şi ncînfrânat şi cei cu puterea în mână, ca
să se poată ţineă în contra partidelor ce se formau, se trudiau a conrupe pe

cei cu suflete slabe, încurajând: prin răsplătiri demoralizareca şi lăsând câmp
deschis acelora la tot felul de abuzuri!

«In afară, toată grija Domnitorilor sta de a interesă, Puterile străine în favoarea persoanei lor, și nu în favoarea țerii ; iar pretendenţii alergau ne-

contenit la străini spre a jertfi înteresele țerii fără cruţare pentru trista lor
- deşertăciune,
|
.

«IV. Guvern Constituţional Reprezentati

; şși după datinele cele vechi alo

țerii, o singură Adunare Obştească, care va â întocmită pe o bază electorală largă, încât să reprezinte interesele generale ale populaţiei române.

"«Intr'adovăr, cum ar putea fi chezăşuită puterea

voia

şi puterea

guvernului

nu

legilor din întru,

dacă

va fi mărginită și răspunzătoare înaintea unei

Adunări Obşteşti, care să. facă şi să imbunătăţească legile “țerii? Această
Adunare nu va înfăţișă și sprijini privilegiile și interesele unei clase sau
ale
unci. caste

ca în trecut, ci interesele

obștești, compusă

din

persoane

strâns

legate cu interesele cele mari ale ţerii. Această Adunare va fi regulată astfel,
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încât proprietatea, comerţul, capacitatea, ca în toate țerile, să nu fie călcate
de mulțimea numărului.
Si
«Acestea sunt fundamentele, pe..cari are a sc înălţă edificiul fiinţei noastre
politice, și ca să la putem

dobândi, urmează

să ne îndatorim a ne asiguri,

noi alegătorii, prin înscris dela aleşii noştri, că vor exprimă în Divanul
ad-hoc dorinţele noastre formulate în cele patru principii fundamentale, pe

față, iar nu cu vot secrot. Aceasta este singura, măsură tare, ce ne poate
-chezășui că aleșii deputaţi nu ne vor împinge în prăpastie în ziua cea ho-

tăritoare.
|
«Dacă avem deplină convingere și încredere că viitorul ţerii stă în cele
patru puncte fundamentale, că în ele se cuprinde vieaţa şi fericirea naţională, care din noi, cu inima curată și cu cuget sincer, n'ar voi să subserie

actul de îndatorire şi n'ar voi să-și mărturisească în public a sa curăţenie,
declarând și sprijinind pe faţă în Divan dorinţele Românilor?
|

«Numai cei cu cugete ascunse şi rele s'ar feri de o asemenea îndatorire
do subscriere, de care să fugim; asemenea să fugim şi de aceia, cari
în
trecut ne-au înşelat pe noi și pe ţară, şi cari acum poate se vor încercă a

ne amăgi prin vorbe bune, sub masca patriotismului, prefăcându-se că îm-

brăţişează principiile noastre politice.

E

|

m

«Aşă, dar oricine va făgădui că va declară şi va sprijini în Divanul ad-hoc
acele patru principii politice și nu va primi a subsorie această declarare,
logându-se prin înscris, să ne temem că sub masca de patriotism ar zăceă
o urită cugetare.

«Români!
aducător de

N

|

fiți bărbaţi, fiţi cu luare aminte. Se apropie acum minutul ccl

bine

sau

de rău,

minutul

zilei

celei

însemnate,

care ne va

alrage respectul și marea preţuire a -Ruropei civilizate, sau disprețul lor cu
rușinea noastră. Dacă nu vom

arătă acum,

că am meritat simpatia Europei,

vom fi părăsiţi şi uitaţi de dânsa; și prin urmare pibirea,o picire tristă,
dar dreaptă, va fi partea, noastră în viitor!...
Aa
«Noi ne vom cobori în morminte și sufletele noastre ca criminale vor

căută să se ascundă dinaintea sufletelor marilor strămoși ai noştri, cari ne-au
lăsat în testameni, scris cu sânge preţios, dreptul de a hotări noi despre
binele. țerii ; iar urmașii, nepoţii noștri se vor feri de vederea mormintelor

noastre, ca, să ne cruţe de ostenelile lor!
o
«Români ! Doviza noastră să fio : multă energie însoţită do multă înţelepciune.
«Președinte: C. Creţulescu.
«Vicepreședinte: A, Golescu,
«Membri:

Gr. Ghica, A. Isvoranu,

|

|

a
De

G. Costaforu,

C, Butculescu,

A. Orescu,

N. Ne-

novici, N. Christu, Chr. Polichroniadi, D. Culoglu, N. N. Pâcleanu, C.: Racoviţă,
Filipescu, 1. Bălăceanu, 1. Penescu, E, Predescu, G. Joranu, P, 1, Cernătescu.»
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Unioniștii din București au îmmânat în 20 Martie Comisarilor Eu-.

ropeani

în Principate

adresa, următoare :

N

Se

i

«Populaţiunile în mijlocul cărora aţi sosit se felicită. de a putea salută în.
D-Voastre o nouă eră de pace și de. prosperitate. De aceste bunuri atât de
scumpe Principatele nu s'au putut bucură niciodată nici măcar douăzeci de.

ani consecutivi ; dar luptând

în contra veacurilor de

câştigă tăria de. credință într'un viitor mai bun.
«Dea

Dumnezeu

ca să

fi sosit acum

acel

viitor de

suferinţe, ele au putut:
atâta

vreme

dorit,

în:

sânul căruia ne introduc astăzi inteligența înaltă şi vederile superioare ale
.
Reprezentanţilor Europeani. .
«Noi Românii celor două Principate ne-am legat de vreo 400 de ani des-.
tinele- noastre de cele ale Imperiului Otoman ; această, legătură am stabilit-o.

pe capitulațiunile încheiate cu Sultanii Baiazid lilderim, Mahomed II şi Selim !
de glorioasă amintire.
DR
«Schimbările vremurilor n'au desființat cu totul condiţiunile existenţei.
noastre politice, ci au împiedecat desvoltarea lor naturală. .

y

«Câtă, vreme în această perioadă de timp, popoare odinioară puternice și
renumite au fost șterse din rândul națiunilor, Românii n'au putut nici ci |
decât cu mare greutate șă-și păstreze. existența lor primitivă.
«Dacă prezenţa voastră . între noi însemnează primul ceas când ne este
permis a ne gândi la progres, dacă putem astăzi da curs liber aspiraţiunilor.

pe cari vremea le-a copt, dar în acelaș timp le-a dat înapoi în noi înşine,
declarăm aci în conștiința noastră înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor, că

Unirea Principatelor sub un guvern
arzătoare dorință a României.

unic este

cea: dinţâi nevoie
.

și cea mai

«Unirea, a, fost totdeauna tendința necesară vieții celor două Principate;
istoria noastră o arată îndeajuns. Deci noi o considerăm ca cea mai înaltă
și cea mai legitimă

rescumpărare

a lungilor suferințe, în contra, cărora.po-.

pulațiunile acestea luptă din. timpuri imemorabile și ca o soluţiune politică

și socială reclumată de epoca noastră,
„Atâta, timp

Române

veșnice

au

E

o

|

cât fiecare din ele au avut câte un guvern separat, Principatele

rămas

uitate, în sânul asupririi lor, de lumea curopeană:

lăcaşuri

de intrigi şi desbinări, de certuri şi de conflicte grave, ele au plății

tributul sângelui

şi al lacrămilor lor pentru aceste

şi mizeria în care le vedeţi sunt dovezi

zile nefaste. :Nenorocirilo

triste despre aceasta, dar vieaţa ce

o mai simt în ele, plină de putere, este însuş elementul viitorului lor. Unite
într'un singur stat, ele îndrăznesc să se pună în serviciul intereselor generale.

«Să facă numai Europa din aceste populaţiuni o singură naţiune sub ga-

ranţia ei, şi neghina nu va mai crește în câmpiile roditoare ale Dunărei,
pen-
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tru a înnăbuși germenii păcii şi ai civilizaţiunei. Vecinii noștri vor fi pentru
totdeauna asiguraţi din partea noastră de: o pace dreaptă.
«Nu vom 'mai trăi peniru a le otrăvi relaţiunile lor exterioare, nici pentru

a le aduce pericole; mai mult asiguraţi prin stabilitatea lucrurilor, uniţi prin
conştiinţa adevăratelor noastre interese, vom putcă să ne desvoltăm activitatea. noastră în bine, ca și celelalte naţiuni si vom binecuvântă acest secol

de civilizaţie, care ne-a adus pacea şi prosperitatea, cu ardoarea ce o poate
inspiră unui popor. ca noi 0 singură privire aruncată în trecut.
:
«Dreptatea şi înţelepciunea, timpului iîn 'care trăim ne spun îndeajuns că
“era inaugurată prin prezenţa voastră în mijlocul nostru va fi cea mai mare!
epocă a istoriei noastre.

La

începutul

acestei

epoce,

la care

am:

" atâta ardoare, soarta ne-a dat putere să putem lăsă posterităţii
scumpă, alăturea de
trilor Plenipotenţiari
«Europa întreagă
un popor de patru
«Ea

va

numele glorioșilor
ai Congresului din
va şti dela, voi, că
milioane, demn de

ști că acest popor

este

unit

aspirat cu

o memorie:

voştri Suverani şi de acele ale ilusParis. .
pe fermurii Dunărei Orientale există
o soartă mai bună.
înaintea

lui

Dumnezeu

prin

una şi

aceeaș credinţă, în istorie prin cultul originei și al tradițiunilor sale, în prozent prin tot ce caracterizează înrudirile aceleiaş rasse. !
.

«Bine fie cuvântat geniul păcii și al dreptăţii, care a inspirat Congresul din
Paris în idea Unirei Principatelor Române.
|
«Aci noi invocăm sprijinul Inaltelor Puteri contractante; ca: să protejeze

«Unirea celor două Principate. »
. Această adresă, a, :“Unioniștilor din Bucureşti, a fost completată
prin 0 explicaţiune ulterioară, înaintată Comisarilor Europeani în,

aceeaş zi de 20 Martie:.

|

|

«In lupta lor seculară împotriva relelor -nesfârşite, sub povara. cărora ar fi
perit, fără sprijinul Europei, Principatele Moldo- Valaho nn'au pierdut niciodată,
sperânța întrun viitor mai bun. :
>
«Ele au aștoptat dela Europa civilizată întreg binele ce le lipaiă și această
speranţă, atâta vreme amăgită, a reînviat din nou în inimile Românilor, de
când Congresul din Paris şi Tratatul ce i-a urmat au deschis -0. nouă eră

Principatelor, asigurându-le sub suzeranitateă Inaltei Porţi o existență politică întemeiată pe vechile lor drepturi” și potrivită cu dorinţele naţiunii."
Astăzi geloşi de a ne asociă în unanimitate lu opera Puterilor Apusene şi
la vederile generoase şi înțelepte ale celorlalte Puteri semnatar6 'alo'Trata=
tului din Paris, declarăm aci în conștiința noastră, înaintea tribunalului Europei, că cea dintâi şi cea mai arzătoare dorinţă a noastră este Unirea Prin=
cipatelor întrun singur” stat omogen, propusă în sânul Congresului.:
*:
Analele A. R.—Tom.

XXX. —Memoriile Sec. Istorice.

,
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«Mai declarăm că această Unire a fost în toate timpurile tendinţa necesar
ă.
şi condițiunea de vieaţă a celor două Principate, că ca a fost consacra
tă şi
recunoscută chiar prin articolul 371 al Regulamentului Organic al Valahiei
și 429-al Moldovei, cari spun: «Originea, religiune., moravurile și identitatea
«limbei locuitorilor Principatelor, cum şi nevoia lor. mutuală, cuprind din,

«principiu elementele unei
«de împrejurări fortuite și
«Prin urmare, luând de
vărata lor valoare vederile
potenţiarii Congresului din
o răscumpărare

Uniri intime, care a fost împiedicată şi
secundare.»
|
bază învăţăturile trecutului şi apreciind
atât de înțelepte şi generoase emise.
Paris, noi cerem astăzi Europei această

întârziată
a
|
după adede PleniUnire, ca

legitimă a lungilor noastre suferinţe și ca, singura soluţiune

posibilă, reclamată de necesitatea politică şi potrivită cu dorinţele populaţiu-

nilor din Moldo- Valahia.»
Comitetul

Central

DR

al Unirei din

București

a intrat imediat; în co-

municare cu Comitetul Central al Unirei din Iaşi prin următoarea
adresă din 23 Martie:
|
aa
«Domnilor şi iubiți ai noștri compatrioți!.

|

«Noi am. salutat programul politie al Moldaviei despre dorinţele Românilor

cu urări de fericire pentru viitorul Patriei noastre comune. EL s'a cotit şi s'a
repetat în adunările noastre în auzul publicului, care l-a primit cu cele mai
vii aclamații de entuziasm și cu săltări de bucurie. La noi, ca și la Dumneavoastră, Domnilor, se fac pregătiri. Insufleţiţi de acelaș spirit, mai mulţi pa-

trioți zeloşi, bărbaţi înfocaţi pentru binele, comun,

cele dintâi pasuri ca să lumineze

au luat iniţiativa

făcând

măssele asupr
' înaltei
a, misiuni, care le

așteaptă, şi să dea spiritelor o direcţie droaptă:și uniformă.

-

«Noi credem a împlini o datorie, alăturându-vă aci în copie programul no-

stru, din 3 Martie curent, în care, după o îndelungă și matură desbaterc,
sau expus bazele fundamentale ale viitoarei noastre organizări . politice şi
sociale,—şi a căreia redacţie definitivă s'a adoptat în unanimitate şi su sanc-

ționat prin. iscăliturilo unui însemnat număr de Români din toate clasele societății noastre.

«Idea principală, idea care predomină într'una şi care

toţi, este aceea a Unirei cu fraţii noştri de peste Milcov;

ne

însuflețeşte. pe

căci este

timpul

să ne întindem mâna unul altuia, și să conluerăm împreună cu toate. puterile noastre unite pentru regeneraţia Patriei noastre comune. Spre acest sfârșit

am

dorit, Domnilor, a ne pune în comunicaţie directă cu comitetul Dumnea-

voastră, ca să putem păși în conformitate, pe acelaș drum, şi să nu ne rătăcim, depărtându-ne unii de alţii pe căi diferite.
n
«Intemeiaţi pe fraterna unanimitate ce există între noi, ne place a crede
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că fraţii noștri Moldoveni vor adoptă și înşile, în programul Dumhnsa
lor; man=
datul imperativ ce-l socotim de cea mai mare importanță pentru
Deputaţii
Divanelor” ad-hoc, cărora este a li se încredință soarta, nuației întregi
. ”

«Suntem convinși, Domnilor, că vă veţi sili a insuflă connaţi
onalilor noştri
de-acolo această: măsură de asigurare, crezând că ea poate
fi, lu întâmplare,
singurul: scut ce ne mai rămâne pentru mântuirea drepturilor
noastre..

«Asemenea, socotim că ar, fi de dorita vă uni cu noi și asupra

chestici

Prințului străin, considerând importanța acestui principiu
în “împrejurările
noastre de astăzi.
Si
i
i
„«Ne apropiem, Domnilor, de momentul suprem care va decide
despre existența noastră politică şi despre viitorul copiilor noștri.
Di

«Soarta, noastră este unică și fără antecedente: în analele diplomatice:
ale

Europei. Naţiile cele mai poleite, cele mai puternice din lume,
ne-au trimis
din sânul lor bărbaţi luminaţi și plini de înţelepciune, ca să
ne dea, în nu-

„mele

civilizației moderne, mijloace pentru

renașterea noastră politică. Ei au

să ne întrebe: cari sunt nevoile ? cari 'sunt dorinţele noastre ? 'Toate
spiritele
serioase, toate guvernele şi popoarele Europei, Occidentul și
Orientul și-au

aţintit privirile asupra. noastră şi sunt în aşteptare să audă:
cari vor fi cele

dintâi graiuri ale acestui popor, ce se deşteaptă

până astăzi.

”

din letargia, în care a zăcut

o

DR

EEE

«Când odată vom expune cu unanimitate, în faţa, Europei, dorințele
noastre,
în toată demnitatea unei naţii, atunci vom așteptă în pace și liniștiți
aceea
ce areopagul

ei va hotări despre soarta noastră. Până atunci, deviza.
noastră

va fi: curaj, linişte și frăţie între noi.
|
_«Primiţi, Domnilor, încredințări de cea nai adâncă stimă
din parte-ne.» .
(Subscr.)

Viceprezident,
Bălăceanu,

ie
Prezidentul

Alecu

Comitetului

Golescu. Membri:

E. Predescu, Joranu, Al. Orescu,

S. Penescu,
-N. Nennoviei, [1

Comitele

Walowski

|
Unirei,

şi consideraţie

:
Constantin

P.l, Cernitescu,

A, Crezzulescu;

G. Costaforu,

Ioan

Nicolae Hristu, Ch. Polihroniad, D, Culoglu,

Philippescu, C. Racoviţă,

E

trimite în 21 Martie la Bucureşti

de Talleyrand-Pârigord, membru al Comisiunii
țiunile Guvernului Franciei, expuindu-i gruparea

Baronului

Europeane, instrucPuterilor semnatare

“Tratatului de Paris în cestiunea evacuării şi în aceea a
Unirei Principatelor.
a

e

i

„Am primit depeşa telegrafică ce mi-aţi făcut
onoarea a-mi trimite pentru
„a-mi anunţă sosirea D-voustre în Bucureşti.
a
«Aflu din altă parte că şi colegii D-voastre nu
vor întârziă Să sosească
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„acolo. și informaţiunile ce-mi. vin din. Viena
„evacuarea Principatelor se apropie.

ne autorizează . să credem
-.

că .

«Ne apropiem de momentul când Comisiunea va puteă si-și împlinească,
„ir mai multă întârziere, sarcina ce i s'a încredinţat.
e
«Cu această. ocazie cred. folositor a vă împărtăşi informaţiunile ce posedă
asupra dispoziţiunilor Curţilor semnatare Tratatului din Paris, şi de cari se
"vor inspiră fără îndoeală Comisarii lor: respectivi, pentru ca să puteţi să vă
- regulaţi purtarea în 'raporturile ce veţi aveă a întreținea cu ei.
«Cunoașteţi punctul de vedere în care a crezut să se pună Austria în

- cestiunea, Principatelor. Sub influinţa preocupărilornăscute din starea, sa interioară, Puterea aceasta sa arătat în mod constant “hotărită să se opună
combinațiilor ce,: după noi, sunt indispensabile să prevaleze, dacă vrem să

vealizăm în mod. sincer scopul ce ne propunem.

Observațiile ce le-am . supus

aprecierii sale.nu i-au modificat modul 'de a vedea și ea stărueşte într'insul
— şi este bine să o știți — cu o energie.pe care probabil o veţi regăsi în

atitudinea succesorului d-lui de Koller.
«După ce prin organul Plenipotenţiarilor ei în. Congresul din Paris a
“ținut un limbagiu identic cu al nostru,. Cabinetul Angliei a părut că se apropie

de Austria; dar astăzi, mai bine luminat, pare a fi revenit să creadă. că va
fi în acelaș timp cuminte şi drept să se iea în consideraţiune, înainte de toate,

„ dorinţele. populaţiunilor.

:

«Guvernul Imperial n'a primit niciodată altfel rolul ce i. s'a rezervat, și
dacă Sir Henry Bulwer rămâne interpretul . credincios al sentimentelor guvernului său, vă veţi puteă uşor înțelege cu el în orice .ocazie.
«Ştiţi că Poarta vede în Unirea Principatelor Dunărene un pericol serios
pentru autoritatea ei—confundând împrejurări fără analogie între ele și câri,
„apreciate bine, demonstrează - dimpotrivă că această, măsură, departe de a
se întoarce 'în. detrimentul 'Turciei, va fi o garanţie pentru - siguranța ei.—

Ia a primit-cu bunăvoință observaţiunile, ce căutau să producă în Constantinopole neliniştiri închipuite. Cu toate acestea părerea, ei definitivă va depinde—ne place a crede — de împrejurările ulterioare, 'dar cred

de altfel, că

Comisarul ei se va abţineă de orice încercare ce nu va fi autorizată. de instruc-

ţiunile generale

pregătite de Congres.

Dacă va lueră altfel, veţi trebui să-i

| ficeţi, observaţii şi la nevoie să interveniţi. în înţelegere cu colegii D-voastre.
" «Comunicările ce am schimbat cu Curțile din Turin, Berlin şi Petersburg
dela încheierea păcii ne fac să credem că ele împărtășesc vederile noastre

“și am tot. dreptul să cred că delegaţii lor vor fi. investiţi cu instrucțiuni
analoge cu cele ce am onoare..a vă adresă: D-voastre. Prin: urmare îi veţi
găsi dispuşi. să -se înțeleagă

crede că această

cu D-voastră -în „toate

înțelegere ar puteă

privințele. Nu : putem

deveni în sânul Comisiunei

un izvor
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de conflicte, cari ur împiedecă realizarea operei ce i s'a încredințat;
noi sperăm
din contră, că majoritatea va privi cestiunile importante co
sunt supuse cer-

cetării lor, în sensul prevederilor noastre. 'Trebue în orice caz să
mănținem

acest

acord și D-voastră

vă veți da

toată grija,

pentru a fi în

măsură

să

preveniţi orice hotărire, care nu va îi în conformitate cu actele
Congresului

din Paris sau cu nevoile adevărate ale Principatelor,
i
«Precum vedeţi, suntem aproape fixați asupra dispoziţ
iunilor adevărate
ale - Puterilor 'reprezentate -în Comisiunea din care faceţi
parte şi indicaţiu-

nile ce vă dăm vă vor pune în putinţa de a judecă în ce
măsură vă va con=
veni să strângeţi raporturile D-voastre cu fiecare din
colegii - D-voastre,
De altfel nu trebue să uitaţi în nici o împrejurare,
că Guvernul Imperial
înţelege să rămână credincios deciziunilor semnatarilor
păcii, căutând înainte

de toate să împace drepturile
de suzeranitate ale. Sultanului. cu o reconsti

tuire dreaptă a Provinciilor Dunărehe.. Totul
ne dovadește că Moldo-Valahii,
dându-și seama exact de interesele lor comune,
doresc cu tărie: să se constitue întrun singur Principat. In această conving
ere și în scop de a dovedi

ferma noastră intenţiune de a cântărieu grijă dorinţel
e populaţiunilor, așă
„cum
a voit Congresul, când a hotărit ca ele să fie
consultate, noi nu ne-am
sfiit niciodată să ine afirmăm sus și tare părerea
asupra acestei cestiuni.

Avem motiv a crede că majoritatea din cele” două
provincii, luminate de
experienţele în zadar reînnoite, va primi cu aclamaţiuni
alegerea. unui Prin-

cipe străin, dar această, eventualitate, putând fi privită
la Constantinopole,

într'o anumită măsură,ca o deviațiune cu.un
caracter nou, vă veţi abţineă
de a încurajă încercările ce sar putei face în
acest. scop, observând celor

ce le-ar face că ar avea de efect, în acest moment,
să îmmulțească rezistențele ce întâmpină încă reformele administrative.
“
«De altfelîn toate ipotezele este un punct ce
nu trebue să-l pierdeţi din
vedere și care formează obiectul principal al misiunii
date Comisarilor tuturor Puterilo

r: netoia de a veghiă asupra exprimării libere
a dorințelor
populaţiunilor, prin organul: Divunurilor
ad-hoc, fărăa. le fi permis a
- aduce atingere dreplurilor Porții; şi cu

vă recomand să priveghiaţi ca intenţiunile Congresului în această privinţă să fie împlinite
cu sinceritate.»

Situațiunea, din Moldova, se încurcă tot mai
mult prin atitudinea,
ostilă Unirei a Caimacamului „Vogoride, cărui
a i sa impus o linie
«de purtăre, care nu-i lasă altă alternativă
decăt, sau să lucreze la,
falsificarea dorințelor populaţiunii, sau să-și
atragă, disgraţia Inaltei Porţi.

.
a
Consulul Place arată Comitelui Walewski
amănuntele acestei
situațiuni deplorabile, în care din nou se vede
amestecat d-l lotiade, ca
agent al Porții, în două

rapoarte

succesive.

i
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Raportul din-25
torul Moldovei.

Martie

arată cari sunt

oamenii

DN

cari încurcă vii-

[N

«Am primit depeşa E. V. şi am întrebuinţat-o, după cum aţi dorit.
„«âm

cetit de asemenea

interpretările ce aţi

propus asupra unor anumite

dispoziţii ale Fermanului de convocare. Ele nu pot aveă decât urmări bune
şi nu mă îndoesc că au fost primite. Dar ar [i foarte folositor ea să fie comunicate oficial Caimacamului sau de către Poartă sau de către Comisiune,
căci listele electorale se pregătesc în acest moment și interpretările date
„trebue să aducă schimbări însemnate.
„«Imainte de a ne da seamă de laptele cari au urmat după numirea şi instalarea Prințului Vogoride, am așteptat ca situațiunea să se clarifice, cu

să-mi permită A mie să o pricep mai bine.
«Astăzi sunt în măsură să dau E. V. informaţiuni depline.
«Din momentul

în care telegralul a anunțat noului Caimacam alegerea ce

a făcut Poarta, el a luat în mână frânele administraţiei,
ce a primit. La început el sa mărginit să-și

păstreze

conform ordinului -

ministerul,

așă

cum

eră, lăsând a se înţelege că așteaptă sosirea d-lui Fotiade, care aducea fer_manul de instalare şi care trebuiă să-i aducă instrucţiuni definitive.
«Timp de opt zile, cât a durat această stare'provizorie, Prinţul Vogoride,
care simţiă că numirea sa va excităîn ţară o mare: nemulțumire, a avut

grija să păstreze o atitudine cât se poate de neutră și sa
că partizanii Unirei erau dispuși să se apropie

şi de el

putut convinge

și de Poartă, dacă

promisiunile de nepărtinire erau sincere.
«Spiritele erau foarte bine dispuse, când din nenorocire sosi d-l Fotiade.
Chiar în seara sosirii sale am avut ocazia să văd pe -acest funcţionar, cu
care am întreţinut, potrivit cu recomandaţiunile E. V., relaţiuni excelente.
„Dar din primul moment m'am putut convinge că Poarta a făcuto greșeală,
încredinţând d-lui Fotiade această misiune.
«Cu toată promisiunea ce vi sa dat, la, Constantinopole, căc. scrisoarea, vizi„vială adresată Caimacamului eră în adevăr expresiunea purtării ce i'se in-

dică, eră posibil să i'se fi dat d-lui Fotiade instrucţiuni confidenţiale. Nu
mi-a fost greu să mă conving de existenţa lor. Nu numai m'am. mirat vă-

zând că Guvernul Otoman persistă, şi cu această ocazie, pe calea ce o:
adoptase cu d-l Balş; dar că Inalta Poartă este împinsă pe această caie prin

antecedente şi mâi ales prin informaţiunile neexacte ce i se dau: asupra adevăratei

situaţiuni

a țerii.

«D-l Fotiade nu m'a lăsat în necunoștință, că aduceă Prințului Vogoride
ordinul formal de a păstră,- ministerul d-lui Balș și de a întrebuinţă uceleaşi
mijloace peutru combaterea Unirei.
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«L-ani rugat pe d-l Fotiade, ca înainte de
a luă măsurile ale căror urmări
dezastroase 'le prevedeam,
.să binevoească să aştepte câtovă zile pentru.
a

studiă
'el insuș spivitele şi a-şi da seamă de ce aveă
să facă. :

a

«EL a” consimţit, dar cu toate acestea, vechea,
stare de lucruri a, fost min:
ținută,

afară, de faptul că d-l' Neculae

Cantacuzino

Justiţie și d-l Costin Catargi dela Justiţie
la Interne.

a trecut dela, Interne la
SI

a
«n scop de a face pe E. V. să înțeleagă mai bine
semnificarea, acestor necontenite schimbări, destul de: ncexplicabile la prima,
vedere, este nevoie să

intru în oarccari amănunte.
a
CR
+: «In Decemvrie trecut, când a avut loe reman
ierea ministetială, despre: care
am avut onoare a vă întreținea mai nainte, d-l
"Teodor Balş, influinţat în toată
această afacere de: către d-l Godel, Agentul Austri
ac, a întrebat categoric pe
d-l. Neculae Cantacuzino, numit Ministru de Intern
e — dacă iea asupra sa, 'răspunderea de a conduce alegerile viitoare, astfel
încât si nu lase să intre îri
Divanul -ad-hoc decât oameni “dușmani Unirei.
—'D-l Cantacuzino răspunse
că este gată să lucreze în acest scop, dar că nu
puteă să ieu asupra, su obli-

Baţiunea, de a reuşi. La aceasta, d-l. Balş a observat
că d-l Istrati şi-ar luă
această obligațiune formală, cu condițiunea, să fi6 lăsat
să facă c va voi, în
special întru 'cât priveşte numirea prefecţilor şi subprefecţil
or. Astfel,cu con-

simțimântul

d-lui Cantacuzino,

d-l Istrati, numit Ministru Lucrărilor publice,

a fost însărcinat cu întocmirea; listelor electorale. Atunci

schimbare

am

văzut o0.nouă

între funcționarii civili, d-l Cantacuzino mărginindu
-se numni: a-și

pune semnătura pe toate numirile de prefecţi ficute de
d-l Istrati, |

a

„«Se.pare fără îndoeală, că ar fi fost mai natural
să se dea, d-lui Istrati portofoliul Internelor și aceasta, eri, și părerea Agentului
Austriac. Dar acest
minister,. care aduce” totodată şi președinția Consil
iului, a fost totdeauna,

ocupat de un boier de primul rang, și deoarece d-l Istrati
nu: eră: boier
de primul rang, d-l Balş n'a îndrăznit să înfrunte mai
departe indignarea
publică dejă destul de aţâţată şi l-a mănţinut la minist
erul „cel mai puţin

important, care

nu aducea nici un rău operei sale oculte.

:

: ..

- «In ultimele 'săptimâni
ale vieții sale, 'd-l' Balş a căpătat dovada,
.că încercările d-lui Istrati nu au izbutit în contra simţimântu
lui genaral favorabil Unirei. El şi-a arătat. neînciederea

şi aceasta a, adus

urmă, care și-a dat demisia puţine zile

retragerea acestui

din

înainte 'de moartea, Caimacamului.

«Im faptele ce v'an -expus se găseşte explicarea,
Ministerului actual al Printului Vogoride.
Sa
a
iai
a
«D-l Fotiade a, sosit aci cu ordinul de a nu face
nici o schimbare în compunere

a. Cabinetului: şi do a stărui .: mai “mult ca oricân
d . în- politica + anti-

“unionistă;

DDR

Da

«Sunt absolut sigur de ceeace afirm aci.”

De
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i

T
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“«Un singur. ministru și-a dat dimisiunea: Secretarul de stat d-l Alexandru
Sturdza. Ceilalţi au rămas. Dacă n'ar fi voit să agraveze situaţia,
ar fi fost,

mai natural să-i mănţie în posturile lor. Dar am văzut că s'a fâcut o schimbare
între d-l Cantacuzino și d-l Catargiu. A trebuit să mă asigur de o schimbare,
despre care am fost prevenit înainte de a se face, şi știu în modul cel mai
sigur că într'o întrunire la d-l Catargiu, la care au asistat, și d-nii PFotiade,
Godel, Istrati şi Cantacuzino, acest din urmă, întrebat fiind, dacă este sigur
că va, face alegerile în sens antiunionist, a răspuns, ca şi d-lui Balș, că nu
poate luă răspunderea, acestor alegeri. Atunci d-l Catargiu a observat că el
îşi iea sarcina și că răspunde de toate. In urma acestei obligaţiuni formale,

el a fost numit Ministru de Interne. Numirea lui nu datează .decât de câtevă

zile şi dejă toţi prefecţii au primit invitarea să vie în grabă la Iaşi, unde
noul lor şef are de gând -să le dea verbal un cuvânt de ordine, care să nu
lase urme.

«Duminica trecută, intr'o ocazie solemnă, când d-l Catargiu a primit vizita
in corpoare a funcţionarilor săi,

între cari

iată ce vorbe le-a spus:. «Voiu

sdrobi,

dacă un singur membru

se găsiă,

voiu fărâmă

al lui va fi ales în Divan,

Colonelul

Partidul

jandarmilor,

Unionist şi

primesc să-mi

tundeţi .

musteţile». Acesta e procedeul obicinuit în țară: : amenințările. Astfel sistemul
ce au de gând 'să întrebuinţeze este stabilit în mod precis.
«Puteţi dar

apreciă

buna: credinţă a: d-lui

Fotiade faţi

de D-voastră

Şi

sinceritatea, promisiunilor de nepărtinire ce vi s'au făcut în Constantinopole.
Cu

toate

acestea

alegerea

d-lui

Cantacuzino și Catargiu: pentru a purtă

cruciada în contra ideii naţionale nu este nici fericită, nici onorabilă. Niciodată doi oameni n'au provocat o reprobare mai generală: într'o ţară, unde
“sunt cu toate dcestea destule motive ca oamenii să fie indulgenţi..Este un
dispreţ, o indignare de care nimic nu poate da o idee. V'am făcut cu-

noscut 'pe d-l Cantacuzino în depeșele anterioare şi Poarta va lăsat să
speraţi că va, fi invitat să se retragă; noi însă vedem ce se întâmplă: el
a fost pus la departamentul, unde-i este mai ușor să-şi urmeze obiceiurile
cele rele.

Când i-am

vorbit

d-lui Fotiade de retragerea lui, mi-a răspuns

că nu este necesară, căci nu există o condamnare judecătorească contra lui.
«Ceeace însă este mai straniu în noua situaţie a d-lui Cantacuzino, este
că el a adresat fostului Caimacam petiția defăimătoare, în urma, căreia Divanul Domnesc a fost nevoit să se retragă ; şi că el, insultătorul Magistraturei
celei mai înalte a ţerii, este astăzi Ministru de Justiţie.

«Ce
«In
stiţiei,
pe un

cugetă Guvernul Otoman despre această combinaţie?
cât privește pe d-l Costin Catargi, care a fost la Departamentul Jumam de spus decât o vorbă: el este pus de către opinia publică
grad şi mai înalt decât Nec. Cantacuzino.

-
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„«Ceeace mă izbeşte mai mult din toate
: cele ce se petrece de mai bine de
un an în Moldova, este orbirea, neexplic
abilă a Inaltei Porţi.
”
«Când idea Unirei

teritoriale și administrative a Principate
lor a fost pentru
oară pusă în discuţie, a deşteptat un
mare entuziasm între cei mai
mulți şi mirare întrun anumit număr de
oameni. Atunci eră o mișcare uşor
de condus. In loc de a-și luă această
sarcină, Poarta se declară dela început
în contra Unirei. Avea dreptul, fără
îndoeală. Dar dacă ar fi ştiut să profi
te
de simpatiile ce le
întâia

aveă în țară, nu i-ar fi fost greu să
conducă spiritele,
Departe de a se apropia de Francia, care s'a
arătat în toate împrejurările cea
» mai credincioasă dintre aliaţii ei,
după:

cum e şi cea mai veche, Turcia; și-a
legat deodată interesele de Austria,
care niciodată n'a căutaţ decât să profi
te

de încurcăturile ei.

«Din acest moment

-

cestiunea

Principatelor a

luat o schimbare cu totul
neașteptată. Atunci am văzut pe Agenţ
ii Austriaci încercând, să compromită
tot. mai mult “Turcia. faţă de populațiun
i. Ei s'au purtat cu atâta brutalitate,

încât şi-au ajuns numai decâţ scopu
l. In vreme ce sfătuiau. Inalta Poart
ă să
îmmulțească Fermanurile și Scrisorile
Viziriale, cari sunt vătămiitoare pent
ru
amorul propriu naţional, când nu
sunt indispensabile, Agenţii Austriaci
puneau
încstul cu

încetul mâna pe: administraţia, țerii,
se amestecau în toate afacerile și-și luau ca sarcină să, facă
şi mai aspre urmările ocupaţiunei.
«Astfel populaţiunile au început să
fie neîncrezătoare şi încetul pe încet
ul
sa văzu

t micşurându-se simpatiile față de
Poart

ă,
|
|
«Austriacii, în loc să, înțeleagă, că
urile ce le deşteptau se îndreptau
îmipotriva lor, s'au. silit să convingă
Inalta, Poartă: prin informaţiuni
neexacte,
că împotriva, acesteia se ridicau.
nemulțumirile. Astfel s'au înăsprit
tot mai
mult raporturile între Guvernul
Otoman și Principatul . Moldovei.
Pentru a
reuși, au prezintat partidul union
ist ca dușman sistematic al
Turciei, ca, ne
visând altcevă decât ca țara să fie
independentă. Poate au fost îndemnaț
i să
dicteze d-lui Balș acea, purtare:
nesocotită, care a compromis
totul,
căci
cu..
cât mai mult s'au declarat ei
în contra Unirei, cu atât a id- ea
aceasta a.
progresat,
a
"«Acesta este adevărul asupra situ
aţiei. In cât privește antipatia faţă
de Poartă,
ea nu există. Cei ce o semnaleaz
ă sau cari vorbesc de proiectul de
separare,
se înşeală sau voesce să înșele.
|
«l-ar fi fost uşor Porții să cuno
ască

.
De
a
starea lucrurilor, dacă, în loc
de a, se

încrede în - rapoartele agenţilor.
străini, interesaţi să o inducă,
în eroare, ar
aci oameni siguri, observatori
nepărtinitori și cari să-i fie
devotaţi.
|
|
a
«Dacă Kabuli-Efenai și d-l Fotiade
sunt de bună credință, vor spune
cât
au fost de izbiţide
. aspectul Moldovei.In această
țară, unde li :sa anunţat
fi trimis

pa
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spirite :în turburare, proiecte de revoluţie în. contra Turciei, n'au găsit decât
oameni liniștiți,n'au ăuzit-nici un cuvânt

ostil. în

contra Porții.

Fără

în-

doeală au'trebuit să fie izbiţi de nemulțumirea generală ce domneşte în contra, Austriei, dar:ei şi-o :explică acum, după ce. Ştiu şi au văzut atitudinea
o
agenţilor. şi armatelor -ci. ..
„ «Ceeace. nu-i va: fi izbit mai puţin este progrestil ce a făcut, idea Unirei,
tocmai din: cauza, presiunii ce au. încercat să'exercite

asupra ei.' Când -ară-

tam d-lui Fotiade şi Caimacamului nedreptatea ce făceau. Guvernului. local
şi Porții, numind ministri niște persoane atât de desconsiderate, -ei mi-au
răspuns: Ce putem: face? Așă vrea: Poarta. Fără îndoeală noi vedem că

tot ce este, inteligent şi-:cinstit se ţine de partidul unionist și că nouă nu
ne rămân decât oameni pătaţi ; dar Poarta a poruncit și trebue să ne supunem:
_ «Este, trist că 'Turcia, pentru! care noi am făcut atâta, în loc să ne asculte,

a preferat să stabilească între politica ei şi a Austriei o solidaritate, care nu
poate aveă decât :cele mai rele urmări. A fost împinsă pe-o cale, care-i
poate fi: fatală. Cu toate acestea îi rămâne încă o șansă favorabilă : Poarta
trebue convinsă, dacă agenţii ei vor fi sinceri la reîntoarcere, ci:a fost înşelată. într'un mod: nedemn, şi ci votul Divanurilor în favoarea Unirei este

inevitabil. Aceasta este o dorință generală a populaţiunei, care va izbuti întrun mod 'au. întraltul, De

ce dară Poarta ar lăsă să se proclame

această

Unire :oarecum .în contra, sa? Astăzi mai are posibilitatea a face să se pronunţe pentru ea. E de ajuns să nu se mai arate contrarie. Cea mai mică concesiune . din -partea, sa, va, fi. primită cu entuziasm. Un cuvânt favorabil: va
întoarce . „speranţele în partea. sa, căci acestea nu i-au fost - niciodată, ostile.

„Să

dea ordin noului: Caimacam să se: despartă de ministri cari îl compromit
şi să-l invite să-și: aleagă alții dintre oamenii cei mai năpărtinitori, şi mai
cinstiți. Roadele

ce ea va trage de aci nu vor întârziă a-i dovedi, cari sunt

adevărații ei amici. şi :cari adevărații

“Raportul din 31 Martie “coriține
nului Caimăcamului Vogoride.

inimici.»

organizarea. manoperelor

:

Guver-

«Am primit depeşa ce E.'V. mi-a făcut onoarea a-mi trimite şi mam silit
să mă pătrund de înţelesul instrucțiunilor ce le rezumaţi în: aceste vorbe:
«Rostirea în deplină libertate a dorințelor populaţiunei ; încredere - în.a. hotă«ririle ulterioare, ale Puterilor Garante;»
,

«Tocmai

în "vederea acestei - libertăţi depline, Puterile au înţeles să asigure

rostirea dorințelor Moldo- Valahiei, şi în faţa încercărilor neîncetat reînnoite
de a-i aduce vreo atingere, am adus mai de multe ori la cunoştința- E. V.
actele și. manoperele ultimei. administrații, „Administraţia. care. a fost instalată acum. pare dispusă să meargă pe. aceeaș cale. Nu fiindcă n'aş crede
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că Prinţul - Vogoride are. dispoziţiuni cu mult mai nepărtinitoare docât predecesorul său, dar. Poarta i-a impus un 'minister și..i-a tras o linie de purtare,
co nu-i lasă âltă alternativă, decât sau să “lucreze. la falsificarea: dorințelor
populaţiunii,

sau

să-și atragă

diseraţia.

i

SEI

«In serisoarea mea către d-l 'Thouvenel din 25 e. am expus situaţiuneă
noului Caimacam. Imi mai rămâne să dau seamă de anumite” fapte îndeplinite în urmă şi de mijloacele la cari au recurs Puterile acelea, cari vreau
să se opună Unirei.
:
e
«ln primul loc guvernul refuză autorizațiunea de. a se “publică ziare sau
scrieri, îîn cari, să [ie discutate și studiate cestiuni, asupra: cărora țara este

chemată să delibereze şi Divanul ad-hoc 'să se pronunţe.
«Printro scrisoare din Septemvrie trecut, Fuad Paşa a suprimât legea |pre-

sei şi a restabilit censura. Fără a carcotă ce eră esenţial în acest mod de
procedare şi fără a discută dreptul de ingerinţă al Porții, redactorii ziarelor

«Zimbrul» și «Steaua Dunărei» au decis să suspende vremelnic publicarea

foilor lor. Astăzi, după cetirea Fermanului de convocare, ei au crezut că, Apropiindu-se alegerile generale, ar fi folositor să uzeze de dreptul ce le con-

feră legea de a-și exprimă ideile lor și de a le răspândi :pentru a. lumină .
pe alegători asupra alegerei candidaţilor şi asupra cestiunilor importante, pe

cari mandatarii lor vor trebui

să le cerceteze.

Deci

aceşti

redactori

sau

adresat guvernului, cerându-i să numească, un censor, la-a cărui cercetare au
declarat că se vor supune, în conformitate cu scrisoarea lui Fuad Paşa. To-

tuș, cu:toată legalitatea acestei cereri, ea a fost respinsă.
«Pentru

. -

ae

întâia oră se întâmplă ca într'o fară oarecare, unde există, censura,

ea este refuzată scriitorilor cari se supun ei în scop de a publică
sau '0 carte. Faptul este atât de anormal, încât am

un

ziar

refuzat a-l crede, până

când nu mi l-a confirmat însuş Caimacamul. Şi ceeace face să iasi mai
mult la vedere arbitrarul, este că sau mărginit să facă oprirea numai ver-

bal, refuzând. să o formuleze în scris. Am

recunoscut în aceasta modul

lor

obicinuit de procedare, adică de a face.și de a:opri, dar fără a lăsă urme.
De altfel măsura n'a fost luată, de Caimacam, care .are. răspunderea... Ea..a
fost 'hotărită de Consiliul

de ministri, care este compus

din aceiași oameni,

pe cari i-a impus d-lui Balș Agentul Austriac, și pe cari Poarta, l-a!„silit pe
Prinţul Vogoride să-i păstreze.
|
|
.
«Câtevă împrejurări. mai contribue la, gravitatea refuzului. In Valahia apar.
cinci ziare, cari, după cum se vede din articolele lor, .par.a se bucură, de

o mare libertate şi e greu de explicat, de ce Moldova .si.nu poată. aveă și
ea, acelaș privilegiu. Această măsură ar fi cu atât mai

dreaptă, cu

cât se-

paratiștii, profitând.
de. tăcerea forţată
a; presei -și. de imposibilitatea de a, se
face rectificări, se. dedau la uneltiri: foarte .nesocotite. 'Astfel am în mână un
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pretins program, fără semnături, ce este atribuit în mod fals unioniștilor
Valahi, şi în care se spune că Unirea'va aveă de rezultat împărţirea pământurilor și introducerea catolicismului în locul ritului oriental. Aceste două
puncte au de scop să depărteze spiritele dela idea Unirei și în special clerul. Sa socotit cu drept cuvânt că apariţiunea acestui program va produce

cea mai jignitoare impresie și a fost trimis în toate mânăstirile cu gândul
că, în lipsa oricărui mijloc de publicitate, va fi cu neputinţă de a fi desminţit,
«lată o altă explicare a refuzului semnalat de guvern redactorilor ziarelor

moldovenești. Dar mă întreb, dacă este autorizat să-și îndeplinească în acest
mod datoria, de nepărtinire și dacă se poate toleră ca el să continue a se
opune publicării de ziare, cari, chiar fiiind censurate, ar aveă putinţa cel

puţin de a lumină populaţiunea..
«Un ziar Ovreesc, care, ce e drept, se arată foarte duşman Unirei, a obținut
autorizaţia de a apăreă şi a ajuns la al 30-lea număr.
«In sfârşit în laşi se publică un ziar numit «Gazeta de Moldavia», care
este organul oficial al Guvernului şi care în ficcare număr are articole în
contra Unirei.
|
"«Âr fi drept ca şi părerea cealaltă să aibă de asemenea dreptul de a fi
auzită,

«Urmez acum a expune manoperele Guvernului.
«D-l Costin Catargiu, Ministru de Interne, luându-și obligaţiunea

faţă de

d-l Fotiade, Agentul Porții, să compună Divanul ad-hoc în așă fel, încât să
respingă Unirea, a început să se servească de mijloacele ce-i oferă exerciţiul
puterei, pentru a-şi ajunge scopul. Fermanul de convocare însărcinând pe
ispravnici şi pe preşedinţii tribunalelor cu revizuirea listelor electorale, aceşti

funcţionari au fost chemaţi.în Iași pentru a primi dela Ministru -instrucţiuni
verbale.
«Am arătat altă dată că sub administrația d-lui Balş aceşti diferiți func" ţionari au fost aleși cu multă grijă în vederea alegerilor viitoare. D-l Catargi

nu s'a crezut încă destul de sigur de ci și a ținut să-i dojănească pe fiecare
în particular. Stiu că le-a cerut promisiunea că vor uză de toată puterea
lor pentru a combate candidaturile unioniste în județele lor respective.
Unul dintre preşedinţi
— cel din Galaţi
— răspunse că, fiind partizan al Unirei,
nu putcă să-și iea oblizaţiunea decât de a rămâneă neutru. Atunci d-l Catargi
„a insistat să-l facă să-și dea demisiunea și, fiind refuzat, a fost vorba câtevă

zile să-l distitue, Dar în sfârșit au revenit, de frică să nu se facă scandal.
«Dintre prefecţi cel din Botoşani, numit Gherghel, a destăinuit fapte
foarte curioase: La sâsirea lui în Iaşi; conform ordinului, Ministrul l-a. îndemnat să meargă să facă, ca şi ceilalți prefecţi, vizită Agentului Austriac,
pentru a i se completă instrucţiunile. D-l Gherghel, care e bătrân, a ob-
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servat mai întâiu, că un astfel de demers nu e potrivit cu vârsta sa, că i se
pare ciudat să fic trimis să iea cuvântul de ordine dela Consulatul Austriac. -

Cu toate acestea, la stăruințele repetate ale Ministrului, s'a decis să se ducă
la Agent, care l-a îndemnat cu tărie să întrebuinţeze influența sa de prefect,
pentru a împiedică mişcarea favorabilă Unirei, promiţându-i, dacă va reuşi
în judeţul său, să fie recompensat de “Austria şi de Turcia.
«Ceeacă spun aci despre un președinte şi un prefect ştiu că li s'a întâmplat
tuturor celorlalți.
«Doi ispravnici au sosit azi dimineață pentru a primi. instrucţiuni.
«Formarea listelor electorale, care este încunjurată de un mare mister, va,
da deasemenea ocazie la abuzuri. Astfel în loc de a se lăsă ca listele să fie
făcute în fiecare. judeţ, cum ar fi mai natural, Ministrul, care nu are. aceeaș

încredere în toţi prefecții, a dat ordin să i se trimită lui numele tuturor:
alegătorilor şi eligibililor, pentru a le supune el însuș unui control, şi dela
Iaşi vor plecă listele pentru fiecare capitală,
«Cât pentru cler, deși din Ferman rezultă că listele trebue întocmite de:
autoritatea, bisericească, cum Însă ]Mitropolitul este cunoscut cu simţiminte
unioniste, Ministrul de Interne încearcă să împiedice pe cât este cu putință

exerciţiul acestei însărcinări.
«Un act important, de pe care am reușit să-mi procur o copie, a fost de.
ajuns pentru a-mi da idea' de spiritul” co va prezidă la redactarea acestor
liste : este o listă provizorie, întocmită de un prefect şi în care sunt trecute
numele tuturor indivizilor, cari pot fi alegători sau eligibili. In faţa fiecărui:

nume se află arătarea dispoziţiunilor sale unioniste sau separatiste. Pe lângă

aceasta se mai indică ce şanse sau mijloace de influenţă există. In sfârșit
lista aceasta se termină printr'o frază semnificativă
: — «De privighitori

«răspund dacă Departamentul Internelor va numi în aceste funcțiuni

per-

«soanele ce le voiu recomandă și dacă alegerile vor fi amânate. Printre per- .
«soanele indicate în prezenta listă, şi cari au dreptul de a fi alese, mă oblig.

ca face să se aleagă acelea pe cari le va socoti potrivite Guvernul».
«Cred că e greu să fie cinevă mai. lămurit. Ştiu că acest document.
da-.
tează de câtevă săptămâni şi că a fost adresat. Ministrului, când &ră Cai.
macam d-l Balș. Dar aceeaș operă ascunsă » începută. atunci, se continuă și
prefectul care a, întocmit această listă este : încă în funcţiune, căci nu se

desparte

li s'a dat..

cinevă de funcţionari

cari își înţeleg atât de bine

misiunea, ce
-

«Alegerile: la rândul lor sunt amenințate de un alt pericol foarte serios:.
Guvernul are intenția să facă a fi prezidate colegiile . electorale, în momentul votărei, de către prefecţi.
i
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«Pentru: a face să se înţeleagă care ar puteă fi acţiunea
votăre,

«Un

e de ajuns

să citez

un singur

ispravnicilor la

fapt:

fost prefect: mi-a. povestit că,. prezidând o alegere comunală

să împiedice pe un anumit individ de: a [i ales primar,
buletinele,

și ori:de câte ori vedeă

numele

indivului în cestiune,

voce tare: un alt nume, rupeă buletinul și-l aruncă în foc.
rezultatul intervenţiunei prefecţilor. în alegerile generale

şi voind

deschideă el însuş
cetiă cu

Astfel ar fi deci

şi dacă modul

vo-

tării și al despoierei scrutinului nu va fi reglementat de instrucţiuni formale,
este de temut că se vor face fraude” şi abuzuri.
_«In sfârșit îmi mai rămâne să expun o ultimă cestiune și cea mai gravă:
aceca a întrunirilor pregătitoare. Chiar Înainte de publicarea Fermanului şi
pentru a se pregăti să se apere în contra intervenţiei abuzive a Guvernului,
parlizanii cei mai însemnați ai Unirei au luat. obiceiul de a se adună, pentru
a se înțelege în vederea alegerilor. Aceste adunări nau dat ocazie niciodată.
nici celui mai mic sgomot și de altlel persoanele cari le compun sunt prin
caracterul, bogăţia şi însemnătatea poziţiei lor cei mai buni . garanţi de

mănţinerea ordinei. Cum sa publicat Fermanul de convocare, li s'a părut cu:
tot dreptul că a venit momentul să dea mai multă tărie organizaţiei lor' și
au ales 12 membri ca să formeze un Comitet Central, care a fost însărcinat
să redacteze un program și să se pună în legătură
cu județele.

- «Programul a fost întocmiţ și am onoare a-l trimite alăturat E. V; Fără a.
pretinde că nu păcătueşte în. unele puncte, nu se poate să nu se recunoască

perfecta lui
cuminte

moderaţiune și să nu se > dea

dreptate

spiritului

conciliant şi

care l-a, dictat.

: «Trimis în judeţe, acest program a dat loc să se formezeiîn „fiecare judot
un:comitet, care s'a pus în legătură cu cel din lași, în scop dea

domni o

înțelegere deplină în alegerea candidaţilor, în linia de. purtare ce trebue. Să.
fie urmată, și în modul
- «Toate acestea sunt

metodă. în marea
oară. Mărturisese
aceste comitete,
mănţincă puţină

de propagare a ideilor de reorganizare.
legale și chiar necesare pentru a introduce

operaţiune, la care este chemată această ţară
chiar că dela început, când m'au consultat,
căci am văzut în formarea. lor cel mai bun:
ordine. în cele. ce aveau să se întâmple şi de

Mae
puţină

pentru întâia
am aprobat
mijloc de a
a astâmpără

aprinderea anumitor spirite, totdeauna periculoase
în. astfel de: momente,
dacă, sunt lăsate de capul lor. Astfel la Iași, alăturea, de Comitetul Central,

în care este reprezentată în majoritate clasa boierilor proprietari, s'a format un:
altul din alegători
de clasa a cincea, a orășenilor,. care a adoptat programul
Comitetului Central, față de care €l.nu este decât o sucursală.
Aa
«Guvernul, care a înţeles perfect importanța acestor. comitete și care a
văzut că partizanii Unirei, organizaţi astfel, nu vor lăsă ţara pradă arbitra-

DIVANURILE AP-HOC DIN.IAȘI ȘI BUCUREȘTI, III.

|

207

riului său, anunţă peste tot locul, că le-va suprimă cu forţa. Întâia . oară,
când Caimacamul -mi-a spus această idee, i-am observat .că întrun timp

atât de solemn și când ţara este chemată să se pronunţe asupra soartei
sale, prin mijlocirea unui Divan general, este mai: mult 'decât drept, este,
chiaro datorie: pentre toţi câtăţenii, să se sfătucască, să se înțeleagă, să se

unească asupra alegerci oamenilor, cari au. să primească mandatul sfânt -de
a exprimă dorințele populaţiunci, şi că pentru a provocă această înțelegere,
este indispensabila formulă întrun program priucipiile; intenţiunile, cu un
cuvânt profesiunile' de credinţă ce-i unesc pe unii cu alţii, pe cei ce:împărtăşesc 'aceeaș părere. l-am. adăugat pe lângă acestea, că regimul nelogic,
căruia țara a fost supusă atâta timp, nu
1 mai are valoare; că Puterile garante

au înţeles să se lase o deplină. libertate
Guvernului

exprimării

dorințelor,

este o nepărtinire absolută, cu singura misiune

şi de a mănţineă

că datoria

de a administră

ordinea publică, și că atâta timp cât. această ordine nu

este nici turburată, nici ameninţată, Guvernul trebue să se abţină şi să îngădue,
Prințul Vogoride

îndemnat

şi dorința

a părut

că su

convins

de

raţionamentul

meu.

Dar

el este

de' d-l Catargiu, Ministrul său. de Interne, căruia pasiunea politică

de a

mulţumi

creeze, pentru un caz
zia morţii d-lui Balș,
extremitate oarecare.
«Din toate acestea
votului ce sa

căutat

Poarta îi turbură

raţiunea. Acesta, vrea. să-şi

oventual, titluri la Căimăcămia,. care i-a scăpat cu ocaşi aș fi foarte surprins € dacă n'ar „ajunge în curârid la o
.
ic
se. vede uşor cum va îi. tratată în Moldova. libertatea
a

se asigură

celor

două

Principate.

Pentru: mine,

după ce am: studiat: cu atenţiune : faptele ce se. petrec, actele Guvernului.
şi ţinta tendinţelor lui; nu am. nici 'o 'îndoeală asupra planurilor "Porții.
- Ea

a înţeles că în Valahia lupta în- contra

Unirei nu

este

posibilă, mai

ales

sub ochii; Comisiunsi Internaţionale, şi crezând că, dacă. cel puţin un Divan
ar emile un vot defavorabil, realizarea Unirei ar întâmpină mai multe pie=
dici,-—îşi îndreptează toate sforţările îîn Moldova, unde speră să obţinii acest
rezultat,

«Din ordinul ei Guvernul Moldoveai. se. opune presei şi dreptului de: în-.
trunire. Funcţionarii, după exemplul ministrilor lor, se .servese de minciuni
și de ameninţări

pentru a înşelă şi a înspăimântă populațiunea. Se întocmesc

liste electorale necomplete,

şi se pregătesc toate

pentru a falsifică alegerile,

cu gândul că se va puteă influență în acelâș sens asupra spiritului Divanurilor;
„ «Pericolul este real și iminent:
un

ofis-al Caimacamului

cu data de 2*/;,

Martie. a remis d-lui Catargiu cadministraţia ţerii» (textual): adecă soartea populațiunei este încredinţată unui om, care nu .se „va: da înapoi dinaintea nici
unui mijloc pentru a-și. ajunge scopul, şi. dacă; acest om. este. mănținut lă.
putere, se va, jucă:0. comedie..curioasă-în fața Europei... :
miti
-

208

DIMITRIE

A.

STURDZA

«Sunt obligat deasemenea să declar cu sinceritate că în prezența relei voinţe de aci de a înlătură voinţa unei părţi a Puterilor, acţiunea, Comisiunei,
dacă aceasta va rămâncă

în Bucureşti, va fi nesuficientă în Moldova. De altfel

şi când prezint observaţiuni aci și semnalez abuzurile de putere

și mano-

perele scandaloase, mi se insinuează că aceasta nu privește pe consulii din
laşi și ştiu că se pregătesc să conteste chiar Comisiunei dreptul: de a con-

trolă, ceeace ei numesc acte interne ale administraţiei. M'aş miră

dacă n'ar

merge până acolo, încât să provoace un conflict cu Comisiunea, căci se simţese sprijiniți de Austriaci şi de Turci.»

Ca un nou avertisment,

«Le Moniteur

Universel» publică o Co-

"respondenţă din Iași din 31 Martie, care constată că Partidul antiunionist se pregătește pentru .a împiedică libera, rostire a dorințelor
populațiunii moldovene, și că undltirile acestea găsesc un sprijin regretabil în parțialitatea Guvernului.
Vă anunţ vești tristeîn privinţa alegerilor ce se pregătesc. Partidul antiunionist întrebuințează toate mijloacele pentru a împiedecă exprimarea, liberă

a dorințelor populaţiunii moldovene și uneltirile lui găsesc un sprijin regretabil
în parţialitatea Guvernului. Iată mijloacele prin cari se sileşte să ajungă acest
scop. Toate publicaţiunile destinate a lămuri ţara, în ajunul alegerilor generale, asupra importantelor cestiuni cari au să fie supuse în curând delibera-

țiunilor sale, sunt riguros interzise. Ziarele considerate ca favorabile Unirei
nu pot obţineă antorizaţiunea de a apăreă, chiar dacă se supun prescripţiunilor
censurei
de curând restabilite, de vreme ce se lasă adversarilor cea, mai deplină libertate de a-și exprimă părerile lor. Adversarii profită de această tă-

cere impusă unioniștilor și de imposibilitatea de a fi desminţiţi, întrebuințând uneltiri de o rară nerușinare. Astfel întrun pretins program fără semnături, atribuit pe nedrept unioniștilor munteni, se spune că Unirea va avea
de urmare împărţirea moșiilor și introducerea, catolicismului în locul ritului

ortodox. Acestea sunt cele două cestiuni, cari trebue mai ales să depărteze
spiritele dela idea Uhnirei şi în special clerul. Sa socotit bine, că publicarea
acestui program

va face cea mai deplorabilă impresie

și a fost expediat în

toate mănăstirile cu gândul, că în lipsa oricărui mijloc de publicitate, va fi
cu neputinţă să fie desminţit. Toată lumea de aci ştie că funcționarii insăr„cinaţi cu revizuirea listelor electorale au fost, între altele, chemaţi la. laşi şi
nu au plecat de aci, până ce nu au. promis

tere pentru
raportează
de partizan
neutru—s'a

că vor uză de întreaga lor pu=

a combate candidaturile unioniste în judeţele lor
chiar, că unul dintre acești prezidenţi, răspunzând
al Unirei nu poate să-și .iea alt angajament decât
insistat să-l determine a-şi da demisia, şi faţă de

respective, Se
că în calitate
de a rămânea
refuzul său,a
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fost vorba, timp de două zile, să fie destituit, dar s'a renunţat la aceasta, de
frica să nu se facă scandal. E temere generală ca formarea listelor electorale să nu dea naștere la nouă abuzuri. Ministrul, în loc de a lăsă să'se

facă aceste liste în fiecare judeţ, ceeace pare cu mult mai natural, a dat.
ordin să i se trimită numele tuturor alegătorilor și eligibililor, pentru ca el
însuş să le controleze. Astfel din Iași vor plecă listele pentru fiecare capitală
de judeţ. Sa mai svonit că guvernul are intenţia să pună pe prefecţi să pre-

zideze colegiile electorale în momentul votării. In sfârșit, pentru a încoronă
această serie de măsuri, s'au trimis circulări tuturor prefecţilor, ordonându-le
ca să împrăștie cu forța armată, dacă va fi nevoie, comitetele ce s'au organizat în ţară şi au de scop să dea o organizare mai solidă și mai practică

ideii de Unire. Catargiu însuş a declarat: — «Am
şi de asociaţii.»

să vă satur de întruniri

Acest avertisment oficial eră foarte necesar, pentrucă acțiunea în”
contra Unirei luă proporţiuni tot mai mari. So poate zice mai mult.

“In Aprilie 1857 a început lupta decizivă a Unioniștilor din amândouă Principatele în contra, atacurilor reînnoite ale adversarilor lor
interni și externi.
Unioniştii din Moldova au adresat atunci Comisiunei Europeâne
din București în 30 Martie o energică protestare, cerând a se pune
capăt; amestecului direct și indirect al Guvernului în alegerile pentru
Divanul ad-hoc și făcând rezervele lor eventuale asupra consecinţelor atitudinei anormale produse do Căimăcămie, care a luat toate
măsurile pentru a paraliză cu totul exercițiul. ibor al drepturilor
cetățenești.
«La 7/19 Fevruarie trecut, subsemnaţii am -avut onoarea să adresim
Inaltei Porţi şi Puterilor semnatare ale Tractatului din' Paris reclamaţiunile
noastre contra puterilor excesive pe câri şi le-a luat Caimacamul
Tudoriţă Balș, contrar intenţiunilor Congresului din Paris.

Moldovei

«Din copia aci alăturată a zisei cereri, Inalta Comisiune de reorganizare a
Principatelor se va puteă convinge despre dreptatea motivelor cari au provocat-o.

Cererea subsemnaţilor
eră, bazată pe un drept recunoscut

şi câști-

gat, pe un principiu stabilit de însuș Congresul, şi care a fost cu totul falsificat în aplicarea, lui: dreptul Românilor de a-şi exprimă liber dorinţele,
«In timpul când cererea

noastră ajungea la

destinaţie, moartea

Caimaca-

mului 'Tudoriţă Balș a dat loc numirei unei nouă puteri interimare în Moldova.
-«Am. așteptat acest eveniment cu liniște, speranţele noastre erau mari, căci,

repetăm,

se bazau pe un drept stabilit de Congres. Mai

mult,

chiar

după

moartea. Caimacamului, ne măguliam că plângerile noastre în contra guver"Analele

4. R.—Tom.

XXX.

— Memoriile Seci. Istorice.

:
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nului “irecut 'vor avea ca rezultat: incvitabil- cel puţin. de a face -să so ica
anumite măsuri de precauţiune, pentru a se împiedică sub-noua administraţie: reînnoirea abuzurilor celei dintâi.
„ “Prin urmare încrederea noastră” în verdictul tribunalului la tare apelam
nu puteă fi decât foarte mare; şi astăzi încă, deşi vedem repetându-se aceleaşi fapte, n'am puteă atribui, în prezenţa, Tractatului din Paris, nesuccesul
drepteloi noastre plângeri decât evenimentelor neprevăzute șşi grabei cu care
sau succedat.
:
ce
«Numirea imediată a Prințului Nicolae Vogoride, ca urmaș al răposatului
Tudoriţi Balș,a: fost pentru noi un-fel de revelaţiune descurăjătoare pentru -

situațiunea noăstră. Am bănuit, imediat că aceasta nu eră, decât continuarea
şistemului, împotriva

căruia am

reclamat.

Cu toate

acestea
am” aşteptat

cu

resemnare, ca primele acte ale noului Caimacam să lămurească situațiunea:
Câtevă zile au fost de ajuns ca si justifi ce temerile noastre. Nu a întârziat
a-şi atribui

aceleaşi

puteri princiare, în contra, cărora ne rădicasem, puteri pe

cari legea organică, astăzi încă în. vigoare,

și Congresul

din Paris nu le în-

gădue în nici un chip puterei interimare. Prerogativele 'ce și-a luat fostul
Caimacam sunt exercitate astăzi în toată deplinătatea lor de către succesorul
său, și efectul moral al acestui fapt s'a agravat prin coincidența

Vogorides
câtevă zile,
«Gazeta, de
în grad pe

că Prinţul

face parte dintre funcţionarii Guvernului Imperial. In adevăr,
înainte de numirea; lui în postul.de Caimacam al Principatului,
Moldavia» a anunţat că M. S. Sultanul sa milostivit a înaintă
Prinţul Vogorides, dându-i demnitatea de «Rutlei-Ulia.» Astfel

sistemul de presiune inaugurat, și multă, vreme “practicat de precedenta Căimăcămie se mănţine cu stricteță, cu agravarea că astăzi aplicarea lui este
încredințată unui funcţionar direct al Porții, care este supus în 'acelaş timp
şi în mod necesar influenţei legăturilor de familie, cari îl leaăă de Constan-.
tinopole. Administraţia superioară continuă a fi în mâna unor oameni, cari

şi-au manifestat în public simpatiile lor politice şi cari lucrează cu energie
ca să le facă să triumfeze.:
Nu vom cită decât un. singur fapt în sprijinul
celor ce: afirmăm: S'a făcut mare sgomot de un proiect do remaniare a Consiliului administrativ, în scop de a corespunde imparţialităţei la câre Guvernul trebue să fie constrâns. Această 'remaniare sa făcut de fapt, dar sa
mărginit la un simplu schimb de portofoliuri între foştii ministri. Logofătul

Justiţiei Costin Catargiu a, înlocuit pe Logofătul Necolae Canta la Ministerul

de Interne și: acesta a înlocuit pe Logofătul Catargiu la Ministerul de Justiţie.
O- astfel de schimbare 's'a făcut între: cei mai mulți funcţionari şi ca. caracterizează îndeajuns, ni se pare, situaţiunea. Insă: d-l Costin Catargiu, . care
oste crezut, cu probe de:sigur, mai energic decât colegul său, a fost numit

la Departamentul. Afacerilor interne, pentru ca să lucreze cu-mai multă efi..
..
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cacitate
.în criza electorală. ce se pregăteşte . și a. cărei direcţiune .aparţine
acestui Departament. Astfel a doua zi după lectura Fermanului pentru.convocarea Divanului şi în ajunul: Operaţiunilor electorale,. libertatea “alegerilor
e ameninţată de a,.fi compromisă prin. intervenţiunsa activă. a Guvernului.

Ordonanţa dată de Caimacamul Moldovei pentru punerea în aplicare a Ferma-

nului de convocare, comparată cu aceea a Caimacamului Munteniei în aceeaș

cestiune;. şi instrucțiunile ulterioare, redactate.
în. această privință de. către
Consiliul administrativ din laşi, puse făţăiîn faţă”cu ale 'celui din București,
probează: în mod evident tendinţele părtinitoare şi excluziviste ale politicei
“urmatede Guvernul moldovenesc, contrare intenţiunilor Congresului din Paris.

De alti parte noi ne vedem lipsiţi de orice
apără drepturile împotriva influenţei pe care
în mod excluziv.. Prin. suspendarea legii de
mai suntem lipsiţi de dreptul.de a discută

mijloc de “acţiune pentru.a;ne
guvernul voeşte să și-o rezerve
presă din. 12 Maiu 1856, nu nupe calea publicităţei cestiunile,

cari trebue să servească ca punct de plecare pentru alegători în! alegerea,
mandatarilor lor, şi a desminţi svonurile falseşi calomniile ce “se îndreptează în contra tuturor acelora cari nu împărtăşesc

părerile Guvernului,

suntem. opriţi de a publică orice ziar, chiar sub regimul

dar

unei censuri im-

puse în nod arbitrar.: Cererile verbale şi scrise,ce am adresat în această
privință Caimacamului Vogoride, au fost refuzate categoric, de vreme 'ce
publicul este în continuu indus în eroare, asupra, incidentelor zilnice, de către
unicul ziar care este admis îîn fr «Gazeta de Moldavia», organul olicios
al administrației.
|
Dă

«In chipul acesta Guvernul, care în materie elcotora aa n'are singur cuvântul;
își arogă.-excluziv dreptul de a vorbi și, reduce la cea mai absolută - tăcere pe cei cărora legea le dă putinţa, de a se sfătui şi:do a se pronunță asupra
înaltelor interese ale ţerii.
| «Nădăjduind

totuş:că vom „obținea dela însuș Caimacamul să revină îîn: mod

sincer. şi loial. la principiul unei imparţialităţi stricte, am făcut o ultimă încereare. Cinci dintre subsemnaţii,și anume Logofâtul Ştefan Catargiu şi: Vornicii Mavrogheni, Ralet, Rolla, şi. Kogălniceanu,—
s'au prezintat:E. S. și ii-au

cerut încetarea oricărei intervenții, directe sau indirecte, a funcţionarilor în
alegeri, precum

şi a presiunei

ilicite ce se exercitează actualmente :-asupra

opiniei publice
și, ca unică garanție, putinţa de a ne exprimă şi. apărăpe
calea. presei părerile noastre. E. S. sa mărginit a ne răspunde, «că este; în

cimposibilitate de a ne împlini dorinţele;-că înţelege legitimitatea plângerilor
«noastre, dar că nu depinde de loc de E..9.-să facă cea mai mică. schim«bare;.că..de altfel, cum Inalta Comisiune nu seaflă decât :la distanță
de 24

«oare, n'avem decât :să-i prezintăm ei plângerile şi E. S. speră că acest deN

+
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:

«mers va contribui să facă, chiar prin ea însăș,: situaţia mai netedă şi mai
«uşoară.»

«Cum se poate vedeă, situațiunea noastră în acest moment; diferă de cea a
Valahiei. Căci acolo opinia publică este lu adăpostul piedicilor ce le sufere
în: Moldova, și presa, discută liber,
«Sub stăpânirea adâncei emoţiuni ce a provocat-o în public poziţiunea excepțională creată Moldovei întrun moment atât de solemn, subsemnaţii vin să

supună aprecierei Comisiunei Internaţionale doleanţele lor

contra unei stări

de lucruri în contrazicere flagrantă cu drepturile de veacuri ale : Românilor,
cu acelea, pe cari le-a garantat Tractatul din Paris, şi cu principiul libertăţii

depline ce le-a rezervat Congresul în exprimarea dorințelor lor. 'Toate încercările făcute până acum pentru a reuşi ca această clauză a Tractatului să
înceteze de a mai [i numai o literă moartă și să devină o realitate în aplicarea ei, au căzut în faţa acestui sistem hotărit.
* «Astăzi deci când Inalta Comisiune Internaţională se găsește în sfârșit în-

trunită la faţa
Martie este pe
contra, violărei
turilor noastre
Internaţională,

locului; astăzi, când aplicarea stipulaţiunilor Tractatului dela 30
cale de executare, noi venim să protestim în mod formal
angajamentelor luate faţă de Principate și contra violărei dreprecunoscute în mod solemn. Nu ne îndoim că Comisiunea,
pătrunsă de dreptatea reclamaţiunilor noastre, va luă măsuri

ca să remedieze o situațiune atât de puţin conformă
să găsească în Moldova.

cu 'cecace

se

aşteptă

«Dar stăruința neobosită cu care se urmărește aci faţă de toţi și contra, tuturorun

sistem premeditat de presiune este în adevăr menită să deziluzio-

__neze pe aceia, cari ar mai puteă să spere a readuce guvernul actual pe
calea, imparțialităţii. El nu și-a ţinut şi nu-și ţine încă nici una din promisiunile ce a făcut singur sau cari sau făcut în numele său Europei și nouă.
Nici :un serupul nu-l opreşte de a călcă datoriile ce

i le impun litera şi spi-

ritul Tractatului de Paris. A ne gândi că-l vom puteă face să renunțe la scopul, pe care vrea să-l atingă prin orice mijloace; a speră să-l

putem

con-

strânge. la o abţinere atât de mare, încât să ne asigure libertatea electorală
„cea mai absolută, acestea sunt pentru noi lucruri atât de grele, încât ni se.
par imposibile.
«Astfel nu mai avem altă speranţă decât în intervenţia Inaltei Comisiuni Internaţionale, care singură mai poate să ne mântuească, în ultimul moment, de

pericolul de care ne vedem ameninţaţi. De aceea venim să punein sub protecţiunea ei puternică drepturile şi viitorul nostru. De aceea venim să-i cerem
să uzeze.de puterile cu cari este: împuternicită, pentru ca să oprească 'even-

tualitățile fatale, pe cari i le semnalează prevederile noastre.
|
«Oricari vor fi măsurile pe cari Comisiunea Internaţională va găsi de cu-
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viință să le iea, noi am ajuns, întru cât ne priveşte, să nu vedem mântuire

pentru noi decât înî adoptarea următoarelor: dispozițiuni : —

«Noi cerem. dreptul ca comitetele electorale: să se poată întruni în liber-

tate și restabilirea Legei de presă din 12 Maiu 1856, pentru a, puteă discută
asupra intereselor ţerii tu libertatea pe care ne-o acordă implicit

Congresul,

«Noi cerem..ca, orice acţiune directă sau indirectă a Guvernului asupra ale-

gerilor și asupra voturilor Divanului să fie de fapt împiedicată, după cum
de dreptîi este interzisă.
,
«Noi cerem, în sfârșit, ca Inalta, Comisiune Internaţională, faţă de pericolul
ce prezintă, situaţiunea, să binevoească a nu se mărgini numai a supra=
veghiă,

ci

să

iea în mână

conducerea

superioară

a puterilor

existente,

ca, :

singurul mijloc de a, asiguri, după noi, un caracter de dreptate manifestărei
voturilor. ţerei.

«Terminând, să ne fie permis a ne face rezervele noastre faţă de urmările
eventuale ale situaţiunii anormale ce avem astăzi. Desigur speranța noastră în rezultatele ntervenţiunei directe şi active a Inalţilor Comisari este foarte
mare ; dar suntem în ajunul publicărei listelor electorale și chiar în acest
moment Sau luat toate măsurile pentru a paraliză cu totul exerciţiul liber

al drepturilor noastre. 'Terierea noastră este prin urmare cu totul naturală,
dar de altă parte încrederea ce avem în dreptatea providenţială a Europei ne
impune datoria să depunem în mânile Inalţilor Comisari protestarea de faţă. »
(Semnaţi) Logofeţii:

E. Catargiu, G. Sturdza, V. Ghika.

Vornicii: G. Sturdza, D. Mavrocordat, L. Bogdan, G. Razu, C. Ghica, |. Ghica, P
Mavrogheni, C. Hurmuzaki, . C. Rolla, 1. A. Cantacuzino,
D. Rallet, M. Kogălniceanu,
A. Panu, C. Negri, E. Chrisoverghi, P. Ventura, A. Ghica, D. Ch. Miclescu, Grigore Cuza,

|

Ma

M. Manu,
Hatmanul:

Alexandru

Aslan.

Postelnicii: Gheorghe Cuciureanu, M. Jora, 1. Sturdza, V. Alecsandri, A. 'Teriachi,
D. Grigoriu, P. Manu, Se. Mavrogheni, C. Vârnav, G. Prăjescu.
i
Colonelii: T. Casimir, A: C. Mavrocordat,
Agalele:

I. Silion,G. Silion, IL. Rallet, 1. Donici,

G. Scorţescu,

I. Paladi, A. Grigoriu,

P. Calimachi, P.; Străjescu, A. Jora, N. Burchi.
Maiorul: V. Mălinescu.
Spătarii: D. Cozadini, A. Scorţescu,

G. Sion, D. Negulici,

Î. Brăescu,î. Xanti, G. Giușcă, G. Vârnav,

G

Buletinul Oficial No. 22 din București
mătorul

ofis al: Caimacamului

A. Rusu, vV, Adamachi,

Gane, D. Sturdza, ete.

publică în 27 Martie ur-

Țerii-Româneşti.

«Noi, Prinţul Alexandru Dim. Ghica, Caimacamul erii- Românești : Către
Secretarul Statului.
:
« Voința Noastră a fost și este a nu

face din

censură “un

instrument

de

împiedecare unei sănătoase şi regulate desvoltări a publicităţii. In adăstarea -

-

914

mai vârtos a. momentelor
„censurei

în

-
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de fați'am

socotit: de

folosul: jurnalismului,” mărginind

cuviință a slăbi 'regulele

intervenţia

pe cât

ci numai

privește“li paza bunci cuviințe și aa respectului către Inalta Putere. Stizerană
şi, celelalte.
i
- «Regulele în fiinţă pentru tipar fe responsabili pentri paza acestui princip
nu numai pe 'censor, dar mai vârtos pe Redacţia unui jurnal.
|
«Jurnalul: «Timpul», in- fGaia; sa din 11 Martie, No. 24, prin reproducerea

unui articol din jurnalul «'Estafette», a ieşit cu cea mai învinovăţitogre necuviință; din respectul datorat Inaltai Porți.
ui
i
„ «Considerând. dar neiertata vină a Redacţiei de a inseră un asemenea articol;
considerând, pe de altă parte, că:nu poate fi iertat unei Redacţii, cate nu
ştie să 'se pătrunză: de”. datoriile sale, a deconsideră, prin licenţa ei, „atât
înaintea, Inaltelor Puteri, cât şi înaintea publicului nostru, o cuviincidasă și

folositoare 'liboitate a tiparului; Noi: poruncim

+

-

ca, să se ridice voia; jurnalului « Timpul», de-aa s6 mii tipări.

«Secretarul “Statului va aduce la îndepliniree acest al nostru Ofis.»”

a

“In3 Aprilie Departamentul de Interne publică i în Buletinul Oficial
Moldovei, No. 24, ncunoştințarea, următoare: |

- «Ministerul din ?Nuntru, prin a lui împărtăşire No. 6. 273; aduce la cunoştinţa
publică - încheierea Consiliului Administrativ extraordinar, atingătoare de urmările unei

partide din acest. Principat, -care şi-a. însuşit dreptul a se con-

stitui: formal în Comitet,. a 'deliberă” asupra fiinţei politice a acestui. Principat,
a: îscăli jurnale, a publică programe și proclamaţii, litografiindu-le. >

“ Adresa Secretarului de Stat sub No. 1. 064, din 22 Maztio 8 Apr:
lie), către Departamentul din Năuntru :
«Luând în consideraţie cele cuprinse în referatul acelui Onor. Departament,
sub No. 5.977, atingător de urmările 'unei partide: din acest. Principat, care

şi-a. însușit dreptul a se constitui formal

în Comitet, a deliberă' asupra

fiinţei politice a acestui Principat, a iscăli jurnale și a, publică programe şi
proclamaţii, litografiindu-le, Sfatul administrativ „extraordinar gășeşte de cuviință a da următoarea deslegare: . . . m.

«Că, niște asemenea comitete necunoscute de Guvern, lucrătoare alăturea
cu autoritatea,

ființândă: a Principatului,

şi având

ramificații

în "toate

reşe-

dințele ţinutale, se cunosc de sine nelegale și nu pot fi îngăduite, căci pe
cât (Guvernul

gerea

esto 'inișcat: de cea: mai vie: dorință să vadă: prezidând la ale-

viitoare o completă nepărtinire,

cu atât este și în drept să ferească

alegerile
. de 'orice : înrâurire 'sau. uneltire, . cari;- întrun duh “'exeluziv „de
partidă, suntde fire. a aduce rătăcire şi a ameninţă sinceritatea alegerilor.
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Sfatul este de socotință ca, în privireea, acestor. împrejurări,

cele mai neapărate măsuri a se luă de Departamentul din Năuntru, ce este
depozitar al înaltei poliţii, se socot următoarele: — 10. A se da poruncă
tuturor poliţiilor, că pe cât libera discuţie și consfătuire, în privirea alegerilor -viitoare, este iertată, tuturor acelor din locuitorii .ce au dreptul de
alegători, spre atâta nu este: iertat înființarea, de comiteturi lucrătoare, de
natură a ademeni pe locuitori către o opinie sau către alta, întrun duh

excluziv de partide.—20, A prinde (saisir) și a desființă tot felul de asemenea
programe sau proclamaţii, ce
publică nişte așă tendinţe ale
«Această, deslegare . dar a
munică Onorat. Depart. spre

sar găsi oriunde circulând în ţară. — 30. A
citatului comitet spre obșteasca. știință.
Sfatului, Secretarul de Stat cu onoare-0 coconformare.»

„In 2 Aprilie, d-l de 'Thouvenel trimite Comitelui Walewski asupra situațiunii cestiunii Unirei un memorand remarcabil, care se
termină cu o notă marginală scrisă de însuş Impăratul Napoleon III:
.„„ «Sunt foarte recunoscător IE. V. că aţi avut bunătatea a-mi comunică
ultimele instrucţiuni date Baronului Talleyrand. Comisarul Impăratului în
Principate: mi-a anunţat sosirea sa în Bucureşti și proiectul de a se duce la
laşi. El a părut mirat, dela început, de legătura ce o stabilesc partizanii
Unirei, a căror majoritate numerică, cel puţin în Valahia, nu se poate contestă, între părerea

lor și alegerea

unui Principe

destinele viitoare ale provinciilor unite.

străin,

Kiamil-Bei

care

să 'conducă

și Kabuli-Effendi, cari

au înmânat Caimacamilor' Fermanele de Convocare, au adus aceeaș impresie,
şi Poarta, departe de a se speriă, s'a asigurat şi mai mult. Ea ar vedeă într'o

manifestaţie de acest fel o completă justificare a temerilor sale şi Guvernul
Împăratului trebue

să socotească, de pe acum,

că chiar dacă. sar face-o pre-

siune diplomatică unanimă, şi de sigur nu va, fi așă, abiă ar reuşi să învingă
rezistența ce va, întâlni din partea Porții. A trebuit înfrângerea dela, Navarin,

rechemarea ambasadorilor și Pacea dela Adrianopale, precedată de un răsboiu
dezastros, pentru a pregăti emanciparea

Greciei,

cu

rezerva ce Sultanul a

trebuit să o părăsească, imediat ce a fost pronunţat numele. Prințului Leopold de Saxa Coburg.

Acest exemplu

este

aci încă în

memoria

tuturor și

dacă nu există analogie între urmările: unei simple uniri administrative:a
Valahiei cu Moldova, şi cele ale liberării complete a Elinilor, cu: toate acestea se va 'obiectă, numindu-se: un Principe străin, că legătura de vasalitate
cu o astfel de condiţiune, fiind recunoscută ca imposibilăla Atena, nu-va
pute. fi admisă nici la, Bucureşti,

fi ruptă.

«Depeşa

sau. dacă va fi admisă,

|

nu: va întârziă a

e

d-lui Comite de Persigny ce E: V. aţi binevoit

Sa

a-mi comunică,

se

"916
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indică și. mai mult că Guvernul M. S. Britanice, dacă ar reveni pe faţă la
părerea emisă de Lordul Clarendon în sânul Congresului, nu ar admite mai
mult decât un Domn indigen sau un Domn grec, ultima eventualitate pe
care Moldovenii şi Valahii o resping ca o nenorocire: şi o ruşine. Redusă la

termenii săi cei mai simpli, cestiunea, după cum răspunderea mea mi-a
impus de mai: multe ori datoria de a spune, nu va fi rezolvită la Constantinopole decât prin o înţelegere energică şi întinsă a Franciei cu Anglia. In
faţa sforțărilor Lordului Stratford, combinate cu ale mele, Reşid Pașa va [i
cu siguranță silit să cedeze și o va face, aruncând răspunderea purtării sale
pe Aali Pașa.
«Nu ştiu ce'ar mai putea spune
s
actualul Mare Vizir dar vă rog pe E. V.

să fiţi deplin convins că întreagă situaţia se rezumă în rândurile de mai sus.
«Vechiul Cabinet, răsturnat în urma incidentelor ce nu e nevoie să le mai
amintesc, a avut slăbiciuni deplorabile; el le-a plătit prin căderea sa şi n'am
avut ce' să-i facem. Cu toate acestea e drept să-i recunoaștem un anumit
spirit de independinţă şi simpatiile ce ni le arătă, deși nu îndrăzniă să ne
urmeze sfăturile în prezența unei escadre engleze şi a demersurilor amenințătoare. ale Angliei și Austriei. L-am susţinut timp

de șasesprezece

luni

în contra, atacurilor fără măsură și neîncetate; el a căzut mai mult din cauza
că l-am părăsit, decât a loviturilor ce i sau

dat.

Aali Pașa,

Fuad

Paşu

şi

Mehmed-Rușdi Pașa sunt prea inteligenţi şi prea drepți. pentru a nu recunoaște, că date fiind împrejurările, trebuiau să aibă în mod necesar această
soarte. Ei au rămas cu mine în terminii unei prietenii pline de încredere.
Ori de câte ori îi văd, deşi situaţiunea actuală îi atinge foarte neplăcut, ei

îmi declară că hotărîrea lor este luată și că nu le va veni gustul dea reluă
puterea.
decât după

regularea cestiunei Principatelor. Ei nu voesc să se ex-

pună. din nou nemulțumirilor Franciei și duşmăniei Ambasadei englezeşti. Li
mai reţine şi un alt motiv: hotărîrea lor. cinstită de a nu încurajă, cum face
Reșid Paşa, dezordinele financiare ale Sultanului. Această atitudine a singu-

rilor oameni, cari l-ar putcă înlocui, constitue: forţa principală a Marelui Vizir.
EI simte în mod

instinctiv, că din partea noastră este ameninţat. De aci re-

zultă că niciodată afacerile curente ale Ambasadei
mai

multă punctualitate

nau

fost expediate

cu

și ușurință ca acum și că în cestiunea, care domină

actualmente pe toate celelalte, în cestiunea Unirei, ne oferă, dacă mă pot
exprimă astfel, garanţia temerilor sale. Aali Pașa. îmi spuneă însuș zilele
trecute :. «Dacă

vă va acordă

acela va fi Reşid Paşa.»
«Acest; mod

cinevă, ceeace pentru

D-Voastră este esenţial,

:

de a vedeă este general aci și. rămâne

;
numai
i
ca, E. V. să de-

cideţi importanţa ce trebue să-i dau, comparând interesele generale ale politicei .noastre -orientale cu interesul particular, pe care Guvernul Impăratului
..
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a are pentru a-și realiză ideile sale generale cu privire la Principate. Problema ce rămâne de deslegat are asupra, terenului, pe care m'a pus încrederea M. S. Imperiale, o influenţă prea serioasă şi prea complexă, pentru
ca să mă expun imputărei de a nu fi spus adevărul, aşă cum îmi pare după
cele mai profunde şi mai conștiinţioase reflexiuni.
|
“«Voiu mai adăugă câtevă cuvinte: Nimic nu reflectează în limbagiul Lordului Stratford schimbarea, pe care d-l Comite de Persieny a crezuta o fi
observat la Londra. Dușmănia d-lui Baron de Prokesch n'a fost niciodată

atât de pătimașă ca acum. D-l Baron de Wildenbruck

e mai mult în re-

tragere decât în' progres. In sfârșit d-l de Boutenieft își rezervă cu totul
părerile sale și noi nu putem decât să ne felicităm de aceasta, căci nu este

probabil că Rusia ar pune un zel sincer pentru a susțină o combinaţie ce:
ar crede-o contrară influenţei sale. Cât privește pe d-l General Durando, care,
ce e drept, contează puţin, el se miri, în convorbirile sale private, mai mult

de greutăţile Unirei decât de foloasele ei.»
(Notă pe margine scrisă cu mâna lui Napoleon III):

„Să se slăruească cu lărie a se obținea, concursul lui Reşid Paşa pent a
Unire. Să mu se cruțe nimic pentru a se ajungge la acest rezultat.“

Victor Place arată din nou în 5 Aprilie 1857
„macamului Vogoride în contra Unioniștilor:

perseouțiunile Gai-

«Este cert că patima politică l-a făcut pe Guvernul Moldovei, și în special
pe Ministrul de Interne Costin Catargiu să-și piardă rațiunea.
«Intro scrisoare din 31 Martie trecut am adus la cunoştinţa E. V. crearea
Şi

compunerea

comitetelor,

co s'au format, atât în Iași, cât şi în judeţe, pentru

a pune oarecare ordine în actele partidului unionist.
«Aceste comitete compuse din alegători au procedat, repet, în cea mai mare
linişte şi au redactat un program foarte moderat, care a fost primit în ju-:
deţe. Este acela a cărui copie am trimis-o E. V. în scrisoarea mea din 31
Martie. De altfel cu această ocazie nu s'a făcut altcevă decât ceeace se prac-

tică în Valahia sub ochii Comisiunei Internaţionale. ”
«Nimic deci nu puteă să excite dușmănia Guvernului în contra unor comitete cari, făcând uz de un drept incontestabil, nu făcuse nimic pentru
turbură ordinea publică. Dar aceste comitete aveau de scop să dea o or-:
ganizare mai

solidă şi mai

practică

ideii

Unirei, pe

care Guvernul

a luat

misiunea de a o combate cu orice preţ, cu toată datoria lui de a fi imparțial. Astfel la propunerea d-lui Catargiu, Consiliul de “Ministri a luat incalificabila hotărire, a cărei traducere am onoarea ao
trimite alăturat E. V..

Și cum m'am văzut în nevoia de a face cunoscute

toate demersurile Gu-.

vernului, m'am convins că în urma acestei. deciziuni,. s'au trimis:

10 circulări,

918
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tuturor -prefecţilor ca să împrăștie comitetele cari se vor fi organizat în ţinuturile lor; 2 alte ordine s'au trimis tuturor comandanților de jandarmi
din judeţe, impunându-le să se pună la dispoziţia imediată a prefecților şi
să întrebuințeze la nevoie chiar forța armată.
«Mi se spune de altă pante, dar nu pot să afirm, că Caimacamul a scris
la Constantinopole să i se dea autorizaţia de a exilă pe membrii principali
ai comitetului

din Iaşi.

«E. V. va observă, ceeace este perfid în redactarea hotăririi, a cărei traducere este alăturată, căci se zice: «Guvernul este însuflețit de cea mai vie
«dorință de a vedeă prezidând la viitoarele alegeri o deplină nepărtinire.»
«Este acelaș sistem ; să vorbească în actele oficiale de nepărtinire $și să nu
se dea înapoi în faţa nici unui mijloc de a servi partidul opus în acte sau în
instrucţiunile confidenţiale date funcţionarilor.
«De altfel chiar în actul 'pe care îl citez, situaţia se află indicată mai bine
decât au voit-o autorii lui. Se zice că «comitetele lucrează alăturea de autoritatea, existentă.» Iată deci ce se întâmplă: Idea de a se mănţineă separațiunea care, la drept vorbind, are aci puţini partizani, nu este reprezentată

de Ministri și în districte de prefect și de funcţionari. Toţi acești oameni

3

decât de Guvern și de funcţionari, pe cari i-a numit în scopul de a luptă
alăturea, cu dânsul. Astfel această idee n'a dat loc la crearea de comitete
speciale, deoarece aceste comitete se compun de fapt în lași de Consiliul
lucrează cu mare activitate și au la dispoziţia lor mijloace puternice de acțiune. Dar aceasta nu e de ajuns: cea mai mică rezistență, chiar leggală, le
face

rău,

și cum

comitetele

Uhnirci,

bine

organizate,

pot să:pună

oarecare

piedică manoperelor neregulate ale: Guvernului, el caută să le desființeze..
Astfel prin hotărîrea chiar a Consiliului este lămurit definită acţiunea fie-

căruia: de o parte comitetele unioniste, adică ţara, de altă parte Guvernul,
sau mai bine zis Austria și Turcia.
«După astfel de acte, unite cu arestări politice și cu suprimarea absolută
a presei, este oare nevoie de a demonstră că Ministerul actual, ascultând de

un cuvânt de ordine, nu dă înapoi nici chiar înaintea mijloacelor violente,
pentru a falsifică libera exprimare a dorințelor populaţiunii?
“
ei
programele
forța,
cu
chiar
împrăștiată
trebue
unionistă.
«Orice adunare
confiscate

și distruse, cu un cuvânt orice poate aduce la cunoştinţa țerii ce

este în realitate Unirea, este oprit. Aceasta este nepărtinirea

atât de

mult

promisă ?
«Astfel e în adevăr timpul ca Comisiunea, dând în sfârşit semne de vieaţă,
să vină şi să pună. acest Guvern nesocotit pe calea cea dreaptă. Țara aşteaptă
cu fiică ce .va face Comisiunea, căci este sătulă de atâtea minciuni în admi-

nistraţie, și dacă nu mi-aș fi dat cea mai mare silinţă recomandând răbda-
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rea, am fi văzut izbucnin
. vreo
d dezordine, ceeace ar fi o adevărată nenorocire, dar pe care este învederat că Guvernul
are intenţia a o provocă.

«Resemnarea unui popor îşi âre marginile șale și ar
fi prudent a se pune
capăt provocărilor nerușinate şi neîncetate co
so fac.»
Dorinţa

Guvernului

Căimăcămiei

de

a

provocă

noințelegeri

și
conflicte necontenite apare chiar în relațiunile sale cu
Biserica... Astfel
sau
născut

conflicte între Mitropolitul Moldovei

și Patriarhul

Ecumenic, între Mitropolitul Moldovei și Egumenii Greci
ai mănăstirilor»

închinate, între Mitropolitul Moldovei și Episcopii
Eparhioți, între
Mitropolitul Moldovei și însuș Caimacamul
Vogoride.
Circulara Mitropoliei Moldovei: către Egumoenii
mănăstirilor închi-

nate și neinchinate, din 24 Martie (5 Aprilie):

|

«După art. 24 din 'Tractatul de Paris, din 30 Martie
anul 1857, urmează.a
se convocă, pentru amândouă Principatele, Moldo
va şi Valahia, câte un Divan
ad-hoc, compus într'un chip ca să cuprindă înfăţi
şarea cea mai exactă a in-

tereselor tuturor claselor societății. Aceste Divanuri vor
fi îndreptate a rosti
dorințele naţiei asupra organizaţiei definitive a Principatelo
r. Spre acest sfârşit,

prin Fermanul

M. S. Sultanului, împărtășit nouă de către Departamen
tul ave-

rilor clerului, pe lângă adresa cu No. 1.094 din 18 a,
lunii Martie, s'a statornicit, și în privirea, clerului, la art. I, următoarele:
«Afară de Mitropolitul

«şi Episcopii Provinciei, cari vor fi, după drept,
membri ai Divanului, egu«menii sau cârmuitorii mănăstirilor proprietare
de averi închinate, Şi egu-

«menii mănăstirilor proprietare de averi neînchinate,
vor alege în deosebi
«doi deputaţi clerici şi doi pământeni, adică patru în
totul, şi preoţii ce

«îndeplinesc cu oricar

e titlu funcţiile ministerului lor, în reședința. fiecăre
i
«Episcopii, se vor întruni, după convocaţia Episcopulu
i:
lor eparhiot,. spre a
«numi
asemenea, dintre dânșii câte un deputat la Divan pentru
fiecare Eparhic.»

«Potrivit dar și cu Olisul Excelenței Sale din 4 Martie
curent, urmând a,
se începe chiar de acum măsurile pregătitoare
pentru

aplicația întocmai şi
cu exactitate a dispoziţiilor Inaltului Ferman, Noi
am statornicit a, se pregăti
în Mitropolie liste pentru Egumenii sau cârmuitorii
mănăstirilor proprietare
de averi. închinate, și Egumenii mănăstirilor propri
etare de averi neînchinate,
cari urmează a alege în deosebi doi deputaţi
clerici şi pământeni, adică

patru în totul.

«Drept care, Prea Cuvioşia, Ta, ca Egumen

|
mănăstirii (aici sa numit mă-

năstirea, cu arătare de este închinată 'sau neînchi
ată), te vei înfățişă la Mitropolie, în terminul de 20 zile dela publicarea acestei
a, prin «Buletinul
Oficial», ca, să te înscrii în lista ce se pregăteşte spre îndepl
inirea lucrărei

3
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încuviințate prin art, 1 din Impărătescul Forman. De acecu se face Prea Cuvioşiei 'Tale cunoscut, precum totodată se obştește aceasta și prin «Buletinul
Oficial», spre ştiinţă şi întocmai urmare a lucrărei de mai: sus.» .
(Iscălit) Sofronie Mitropolitul Moldovei.
Director Mitropoliei, Panaitachi

Egumenii

sau

Panu,

Postelnic.

Cârmuitorii Mănăstivilor proprietare de averi închinale,
în

nun

de 29.

Minăstirile închinate la lerusalim (12):
„ Arhimandritul

Atanasie, Egumenul

Mănăstirii

Sf. Sava.

aparam

„ Arhimandritul Ie roteiu, Egumenul Mănăst. Bărnovski.
Arhimandritul Chipriarh, Egumenul Mănăst. Galata.
„. Arhimandritul Gavril,

Protosinghelul

Mănăst.

Caşinul.

Egumenul Mănăst. Nicoriţa.

Dionisie, Egumenul Mănăstirii Cetăţuia.
Avacum, Egumenul Mănăstirii Bărnova.
Partene, Egumenul Mănăstirii Probota.
Damian, Egumenul Mănăstirii Bistriţa.
Modest, Egumenul Mănăstirii Tazlău.
Neofit, Egumenul Mănăstirii Soveja. .

pp

=.

Sop

Protosinghelul
Protosinghelul
Protosinghelul
Protosinghelul
Protosinghelul
. Protosinghelul

Egumenul

Vartolomeiu,

„ Ieromonahul Nicundru,

Egumenul Mănăstirii Frumuşica..

Mănăstirile închinate la Muntele Atonului (13):
„ Arhimanăritul Macarie, Egumenul Mănăstirii Sfinţilor 'Trei-lerarhi.

. Arhimandritul Anania, Egumenul
. Arhimandritul
. Arhimandritul

Mănăstirii Golia.

Evghenie, Egumenul Mănăstirii Dancu.
Agapie, Egumenul Mănistirii Barboiu.

„ Arhimandritul Nil, Egumenul

Mănăstirii

Floreştii.

. Arhimandritul lacob, Egumenul Mănăstirii Răchitoasa.
19. Arhimandritul Sofronie, Egumenul Mănăstirii Burdujenii,
. Arhimandritul Veniamin, Egumenul Mănăstirii Berzunţu.

. Arhimandritul Eftimie, Egumenul Mănăstirii Mira.

Sa

„ Arhimandritul Procopie, Egumenul Mănăstirii Precista şi Răducanu.
|
. leromonahul Natanail, Egumenul Mănăstirii Dobrovăţul.
. leromonahul
„ Ieromonahul

Daniil, Egumenul Mănăstirii Precista din Galaţi.
Sofronie, Egumenul Mănăstirii Vizantia.

Mănăstirile închinate la Sinai (2):
. Arhimandritul Chiril, Egumenul Mănăstirii Yăstâcii.
. Arhimandritul Antim, Egumenul Mănăstiri Frumoasa.
Mănăstirea închinată la Alexandria (1):

. Arhimandritul Teofan,

Egumenul Mănăstirii Bohalniţa.

-
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»

Păpăuţii.

.

Mănăstirea închinată la Antiohia (1):
„ Arhimandritul leroteiu, Egumenul Mănăstirii
Mănăstiri închinate fără Egumeni (8):
30. Mănăstirea sfântului loan Gură de Aur,
31 Mănăstirea sfânta Vineri.
32, Mănăstirea sfântul Lazăr,
33 Mănăstirea, sfântul Gheorghe din Galaţi, |
84. Mănăstirea Hadămbu.
35, Mănăstirea Aseul.
|
"36. Mănăstirea, Dealu-Mare.
37, Mănăstirea Grăjdenii.

LII.

Egumenii

sau
"

Cârmuilorii măndislirilor proprielare de averi
neînchinate (12):

1. Arhiereul losif Evhanton, Egumenul Mănăstirii Răşea,
|
2,
»
Calinie Hariopoleos, Egumenul Mănăstirii Slatina.

3.
4,

»
>...

Filaret Stavropoleos
Marehian lerapoleos

5. Arhimandritul

Chinovie.

Gherasim,

.

„6. Arhimandritul
CĂ
»

,

»
>»

»
»

Socola. :
Coşula,

„

stareţul mănăstirii Neamţu

i Secul,

|

ce este

|

Nicon, Egumenul
Varnava,
>»

Mănăstirii
»

'8.

»

Antonic,

»

9.
10.

»
»

U.
12.

Veniamin
Iosif. ..

>»
»

„»
»

Teoctist
Vitalie

„_»”
po»

:

Bisericani.
Păngăraţii.

»

Bogdana.

»
»

Vagavii.
|
Vorona, Chinovie.

Mogoșești.
Goroveiu.

Adresa Egumen
Sun ilor &greci către Mitropol
] itul Moldovei. > din 28 Martie

(9 Aprilio):

«Inalt Prea

Sfinţitului Arhiepiscop

şi Mitropolit al Moldovei

și Cavaler a

multor Ordine liriu kir Sofronie.
i
«Adresele Inalt Prâa Sfinţiei Voastre din 214 a lunii curente Martie, prin
care se face invitaţie
subiscăliţilor de a se înfăţișă, la Mitropolie spre a se

înscrie în lista ce se pregăteşte pentru aplicarea art. [ din
Ferman, primind-o, sub iscăliţii cu cuvenitul respect grăbesc a
Prea Sfinţiei „Voastre, că după deslegarea ce au primit dela ai
citatul articol al Impărătescului Ferman nu priveşte Mănăstirile

greci, supuşi Maiestăţii

sale

Sultanului, ci numai pe clerul

Impărătescul
supune Inalt
lor Kiriarhi,
şi Egumenii

pământean

de

229
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aici, de care se compune naţia Moldoveană,

și prin urmare cu părere de rău

declară că nu se pot conformă cu citata invitaţie a Inalt Prea Sfinţiei Voastre.»
Scrisoarea, Locoţiitorului de lpiscop al Romanului Nectarie Hermeziu către Ministrul de Interne Costin Catargiu, din 8 Aprilie.
«Vă, trimit în copia

aci alăturată răspunsul ce mi-a făcut protopopul
de

Bacău, şi nu voiu lipsi a vă trimite raporturile
ce le voiu fi primit.
«Directorul

meu

actual

îmi

este

o mare

celorlalți protopopi,

piedică

în cestiunea

îndată

prezentă,

Când am fost ultima dată la Iaşi, rugam pe d-l Ministru de Culte să mi-l
scoată, și îmmânasem o notiţă despre toate pretextele, cari ar puteă motivă

destituţiunea sa ; sunt îndestule la număr.
«Vă rog dar, căpaţi- -mă

de acest intrigant, care profită de poziţiunea Sa

de secretar al meu, pentru a cunoaște fiecare pas al meu.»
„Anexă: Raportul Prolopopuli de Bacău:
«Aici în Bacău, ca în întreg judeţul, spiritele sunt foarte nemulțumite de
dispoziţiunile Fermanului, publicat de. «Gazeta». "Toată lumea, așteaptă momentul pentru a protestă în contra mai multor articole. De altfel pot să vă
asigur că partidul care predomnește în judeţ, și aceasta trei pătrare din
populaţiune, sunt aderenţi ai Unirei Principatelor, cu un Principe ereditar,

și notaţi bine că acest partid este compus de tot ce este mai însemnat în
boierime.: Nu sunt decât câţivă. împiegaţi și câţivă' măgulitori, încă excepţiune la regula generală, cari se țin la o parte, așteptând ultimul cuvânt.
Despre Separatism nu se mai vorbește, căci chiar acei cari în vara trecută

erau în contra: Unirei, astăzi s'au declarat deschis în favoarea
cipatelor.

boierimea.

Şi corpul

negustorilor

În cât privește

sunt

Unirei Prin-

hotăriţi a aderă la tot ce

va decide

poporul nu vă pot da o idee adevărată de opi-

niunile sale, căci, până în ceasul
propagandă în clasele inferioare.»

acesta, Unioniștii

sau

abținut

de orice

In 24 Aprilie Caimacamul Vogoride trimite Mitropolitului
dovei Sofronie Miclescu următoarea comunicare :

Mol-

«Inul Prea Sfințite,
«Am luat ştiinţă, că unii preoți, diaconi și alţi servitori bisericeşti, având în
frunte pe unii din mai înalt cler, în loc de a-și căută de îndatoririle Bisericei

și a se face pildă

poporului prin o purtare liniștită și cuviincioasă, se abat la

manifestații sgomoltoase,

purtându-se

pe

ulițe

cu

cocărzi de colori

străine
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şi dând prin aceastao rea pildă poporului deapururea liniştit. O aşă
purtare din partea numiţilor, pe cari unii răuvoitori nu lipsesc a -o declară
ca încuviințată de Inalt Prea Sfinţia Voastră, mă îndeamnă, ca Şef al Statului, ce sunt datora priveghiă pentru buna stare și liniște a poporului, a
Vă pofti să binevoiţi grabnic a luă măsurile ce veţi socoti mai potrivite
peritru mărginirea clerului în deobşte dela orice manifestații, fâră pildă până,
“astăzi şi cu totul nepotrivite, pe cât taomei bisericești, pe atâta şi în contra
legilor; rugându-vă totdeodată ca de măsurile ce veţi luă să-mi faceţi şi
mie cunoscut prin înscris cu grăbire, ca și eu să le pot aduce la cunoștința

cui se cuvine,
<A

Inalt Prea Sfinţiei Voastre

fiu sufletesc și supusă slugă:
«N, Conachi Vogoride.»

Răspunsul Mitropolitului Sofronie
Vogoride, din :4/, Aprilie:
«Excelenţa Voastră,

Miclescu adresat Caimacamului
|

«Asupra adresei din 12 Aprilie, ce mi-aţi făcut cinste a-mi adresă, în cuprindere : că unii din preoţi, diaconi și alţi servitori bisericești, având în

frunte pe unii din mai înalt cler, în loc de a-și căută de îndatoririle bise-:

ricii şi a se face pildă poporului

prin o purtare liniștită şi cuviincioasă,

so

abat la manifestații sgomotoase, purtându-se pe uliţi cu cocarde de colori
străine, și dând prin aceasta o rea pildă poporului deapururea, liniștit ;—am
cinste a răspunde Excelenței Voastre, că după științele ce am luat, clerul
na făcut decât a merge să hiritisească pe d-nii Comisari, cari în numele

mărinimoaselor puteri au venit în ţară spre îndeplinirea celor hotărite prin
Tractatul dela Paris, şi în privirea îmbunătăţirii soartei clerului. Dacă Excelenţa
Voastră găsiți de cuviință ca preoții să fie opriţi pe viitorime de a mai
„merge să hiritisească pe Comisari, binevoiţi vă rog a-mi împărtăşi de îndată
aceasta, pentru ca noi să facem atunci lucrarea cuvenită.
|
|
«Cât pentru cocardele de colori străine, ce-mi arătaţi prin sorisoarea Ex. V.
că ar fi purtat pe uliţe tagma bisericească, o asemenea urmare o găsim şi
noi neîncuviințată, și deși n'am putut află că aceasta s'ar fi făcut de cătro
cler, şi nici Ex. V. nu ne însemnați anume fețele, cari din tagma bisericească, s'ar fi purtat pe ulițe cu cocarde de colori străine; însă noi cu toate

acestea am dat porunci ca să se ferească toţi aceia cari fac parte din cler
dela o asemenea neîncuviințată urmare.
i
|
«Cât însă, priveşte vorbele cuprinse în adresa E. V., că unii din răuvoitori
nu lipsese a declară că ar fi de către noi încuviințate urmările ce se imputează clerului prin adresa E. V., Noi vă facem cunoscut că o asemenea
declaraţie din partea arătaţilor” răuvoitori nu merită de a se luă în -vreo
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de a putea

atinge

la dignitatea

noastră do

Arhiepiscop şi Mitropolit al Moldovei, care niciodată n'a fost şi nici n'a putut
fi atinse de asemenea imputări.
cĂșteptând răspunsulE. V.,cu toată cinstea suntem al E. v. către Dumnezeu
smerit

rugător

”

«Sofronie, Mitropolit Moldovei.»

Scrisoarea Patriarhului Constantinopolei
litului Moldovei, din 1 Maiu:

Ciril adresată,

-

Mitropo-

«Ciril, din graţia lui Dumnezeu, Patriarh Ecumenic.

«Prea Sfinte
mărginașe,

Mitropolit al Moldovei

și prea

cinstit Exarh a provinciilor

frate al nostru iubit și plăcut, coleturgisitor al Smereniei noastre.

«Domnule Sofronie,
Prea, Sfinte.

harul

și pacea Domnului să fie cu Line,

scumpule

o

«Pătrunși de simțiminte de prietenie faţă de Sfinţia Ta, nu putem să ascundem durerea ce simte inima noastră frățească, văzând că Sfinţia Ta ai:
dat din nou prilej la plângeri îndreptate în contra Ta, plângeri provocate de
o purtare nepotrivită cu demnitatea

'Ta pontificală, din pricina unor anumite

demersuri, contrarii în toate privinţele vocaţiunii şi poziţiunii Tale.
«Sfinţia Ta îţi amintești că și altă dată s'au ridicat plângeri și nemulțumiri
în contra 'Ta şi că noi, mișcaţi de dragoste frăţească către Sfinţia Ta, ne-am
silit să Te arătăm nevinovat și să împiedicăm furtuna ce te amenință.

«De aceea ar fi trebuit să înlături pe viitor cu prudenţă orice ar fi putut
să-ţi aducă vreo jigniro sau să Te învinovăţeasci întrun mod oarecare.
«Cu

să-ți

toate

acestea, Sfinţia Ta, urmând aceeaș linie de purtare, ne siloşti

adresăm

această

scrisoare patriarhală,

prin care

Te sfătuim, 'Le în-

demnăm frăţește şi-ţi ordonăm, ca autoritate bisericească, să dai pe viitor
dovadă de o purtare mai potrivită cu demnitatea Ta, pentru a preveni cu

prudenţă urmările grave ce ar puteă rezultă dintr'insa și să Te silești u fi
recomandat Bisericii de către Guvernul local, ca fiind deasupra tuturor învinuirilor ce suu îndreptat în potriva Ta. Căci dacă vei continuă a urmă
aceeaș

purtare,

vom

fi nevoiţi, cu părere

de rău,

să recurgem

la măsuri

mai energice.
«Harul

lui Dumnezeu

şi mila lui nesfărşită să fie cu Tine.

«Patriarhul Constantinopolei, fratele Tău în Christos.

«Ciril.»

In 3 Aprilie, Ministerul. de Interne al Moldovei aduce la cunoştinţa
publică încheierea Consiliului Administrativ Extraordinar, reprodusă
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și atingătoare de urmările unei partide din acest Prin-

cipat, care şi-a însușit dreptul de a se constitui

formal

în comitet, a

DIVANURILE

AD-HOC

DIN

IAȘI

ŞI

BUCUREŞTI,

TI.

,

295

deliberă, asupra fiinţei politice a acestui Principat, a iscăli jurnale şi
a publică, programe și. proclamaţii. litografiindu-le. - |
„ Comitetul Electoral Central din Iași protestează în contra acestei
deciziuni a Consiliului Administrativ Extraordinar, adresându-se Ministrilor Afacerilor străine ai Marilor Puteri Garante:
„«Tractatul de Paris şi Fermanul de Convocare a Divanurilor au recunoscut,
locuitorilor Principatelor dreptul de a-și rosti liber dorinţele lor, privitoare

“la reorganizarea patriei lor, |

.

«Prin Însuș aceasta, Marile Puteri au recunoscut tuturor cetățenilor dreptul
incontestabil de a 'se întruni, de a se consultă asupra adevăratelor lor nevoi
și de a ascultă profesiunile de credinţă ale candidaţilor, pentru a puteă judecă,
cari dintre dânșii sunt mai vrednici pentru cea mai înaltă misiune, aceea

de a reprezintă națiunea

şi de a decide

de soartea ţerii în Divanul ad-hoc.

«Acest drept cuprinde în sine acela, de a formă comitete electorale și con-

știtue o condiţiune sine qua non a alegerilor, pretutindinea unde acestea nu
trebue să fie o literă moartă.
.
«Acest drept noi trebue să-l avem,și îl avem, dacă Tractatul de Paris,
actul cel mai înalt și cel mai solemn al secolului nostru, nu este o literă

moartă, în'ce priveşte Principatele.

«In consecinţă, noi răzămându-ne
principii incontestabile şi legale, şi.
cilor. noştri din ţeară, noi subscrișii
„ ne-am consultat unii cu alţii asupra

|

|

pe aceste promisiuni solemne, pe acesto *
după cererea unui mare număr al ami. ne-am întrunit în liniștea cea mai mare,
necesităţilor și intereselor țerii, şi ne-am |

constituit în comitet electoral al Unirei Principatelor,
timp profesiunea
de credință a acestui partid.

publicând în acelaş
a
|

_«Purtarea noastră a, fost și continuă a fi legală, cu atât mai mult, că nici
Regulamentul Organic, nici o altă Lege a ţerii, nici Fermanul de Convocare

nu opresc asemenea acte. Mai mult, publicarea programului partidului Unirei

a fost o măsură

nu numai

legală, ci şi necesară; căci,

ajunşi în ajunul. re-

organizării patriei noastre, Guvernul provizoriu ne-a, retras orice mijloc

de

publicitate prin aboliţiunea, Legei asupra Presei din 12 Maiu 1856. Pe publicitate se razămă mijlocul de a lumină, opiniunea publică asupra adevăratelor

nevoi și adevăratelor interese ale Moldovei, precum și asupra persoanelor cari
sunt demne de înalta misiune a reprezintă țara lor în momentul cel mai
solemn și cel mai critic al istoriei noastre; numai în publicitate vom găsi
mijlocul de a combate „teoriile dăunătoare societăţii, a apără onoarea noa-:
străşi principiile noastre politice în contra calomniilor ce se îndreaptă
în fiecare zi în contra noastră, a desminţi svonurile perfide ce se răspândesc, pentru a turbură, liniştea şi a băgă
Analele A. R.—Tom.

discordie între cetăţeni; într'un cu-

XXXIIL.— Memoriile Secţ. Istorice.
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vânt, publicitatea este singurul mijloc de a pregăti adevărata și exacta expresiune a dorințelor ţerii prin Divanurile ad-hoc.

|

«De aceea am văzut cu o foarte mare surprindere deciziunca Consiliului
Administrativ din 22 Martie curent, publicată în «Gazeta Moldovei»,
No. 24,
declarând ilegale actele noastre de alegătoriși ordonând căutarea și distrugerea programului nostru.
«Această deciziune a Consiliului e menită a intimidă pe unii şi a incurajă

pe alţii. Ea exercitează o adevărată, presiune. asupra opiniunilor şi constitue
o restricțiune a libertăţii electorale; şi prin aceasta ea este contrarie generoaselor intențiuni ale Congresului de Paris și ale Fermanului de Convocare,
cari interzic în mod expres orice influențare. sau imixtiune a Guvernului
provizor, ale căruia atribuţiuni se mărginesc întru a mănţineă, liniștea publică,

pe care nimeni din. acei cari: aparţin numerosului nostru partid nu au turburat-o și nici gândese a 0 turbură,
.
|
«Cum a putut Consiliul să califice actele noastre

de ilegale,în faţa, atâtor

promisiuni solemne ale Puterilor, și în faţa întregei libertăţi de care se bucură fraţii noștri din Valahia? Acolo, în adevăr, sub ochii Comisiunei Luropeane, se ţin întruniri cu. mult mai numeroase, se discută prin organul
presei toate înaltele cestiuni actuale, se institue comitete, se publică programe, precum şi: corespondenţele comitetelor din provincii cu Comitetul

„Central.
«Hotărirea Consiliului ne acuză că reprezintă
— cun “partid care şi- a în«sușit dreptul de a se constitui formal: în Comitet, de a deliberă asupra

«fiinţei politice a, Prineipatului, do a semnă procese verbale,
«programe,

de a publică

etc.»

«Acest drept a fost recunoscut, de Congresul do Paris fiecărui

cotăţean al

Moldo-Valahiei, și prin urmare nu mai are nevoie de a fi sancţionat de Guvernul local, a căruia întâie datorie, impusă de Congresul de Paris .și de
Ferman, este imparţialitatea, neutralitatea cea mai strictă.
«Hotărirea Consiliului mai zice încă, că «noi lucrăm lângă autoritatea, exis«tentă». Dacă prin aceasta Consiliul a voit să zică, că noi ne-am însuşit afribuţiuni ale Guvernului, atunci noi respingem o asemenea imputare cu toată

energia, ce ne însuflă conștiința legalităţii

actelor noastre:

și declarăm în

acelaş timp, că departe de a, uzurpă cea mai mică părticică a drepturilor autorităţii, noi respectim ordinea legală și nu uzăm decât de un drept care

ne-a fost dat în vederea viitoarelor alegeri, şi care a fost refuzat în mod
expres numai Guvernului, și numai lui — dreptul liberei manifestări a opiniunilor.

«Mai departe, aceeaş deciziune mai adaogă
— «că noi lucrăm întrun spirit
cexcluziv de partid, ete., etc.—». La această acuzare suntem îndreptăţiţi a
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şi fâcute la. Întunerec ar puteă fi acuzate

- de a fi inspirate de un spirit excluziv de partid şi de a tinde a rătăci opiniunea publică sau a ameninţă sinceritatea alegerilor. Dar acei cari lucrează
deschis, şi proclamă tare principiile lor și tendinţele lor, şi le: supun apre-

cierii ţerii întregi; acei cari nu întrebuinţează alte mijloace de influință decât publicaţiunea .profesiunii lor de credință și nu fac apel decât la sfințenia

cauzei lor, acestia .nu

pot primi o asemenea

acuzare.

In consecință

atacu-

rile făcute prifi această deciziune a Consiliului în contra: drepturilor celor
mai mari ale cetăţenilor şi a libertăţii electorale obligă:pe subsemnaţii a re-

clamă lângă Excelenţile

revocarea lor imediată».

Voastre

în contra acestor măsuri vexatorii şi a cere

|

a

(Semnaţi) Georgie Sturdza, Ștefan Catargiu, Petru Mavrogheni,' Constantin
Ilurmuzaki, Anastasie Panu, 1. A. Cantacuzino, Dimitrie Cozadini, Constantin Rolla,
Vasile Mălinescu.
.
-

Protocolul întrunirei Coinisiunei Internaţionale Europeane din 13
Aprilie are o însemnătate deosebită, fiindcă, Comisarul Otoman cereă
dela Comisiune un sfat în privirea întrunirilor alegătorilor :
Astăzi 1/1 Aprilie, subsemnaţii întrunindu-ne, în urma învitării Comisarului

Otoman, pentru a luă cunoştinţă despre un proiect de circulară, comunicat
de Caimacam și pe care A. S. își propune să-l adreseze administratorilor,
Comisiunea a înţeles cuprinsul după cum urmează :
«Având în vedere că orice reuniune de persoane, cari nu sunt alegători, nu

oferă nici un caracter de legalitate, Caimacamul invită pe administratorii săi
să nu autorizeze întruniri de acest soiu.
«După înţelesul circulării, pentru a fi considerat ca alegător, n'ar fi nevoie

să. se aştepte până când listele electorale vor fi întocmite și publicate, ci se
permite persoanelor, cari se consideră autorizate de'lege a fi alegători, să

formeze reuniuni sub anumite condițiuni ce li se prescriu.
«Pe lângă aceasta, circulara opreşte orice discuţie al cărei obiect n'ar fi de

competinţa Divanului însuș, precum şi broşurile anonime.
|
o
«Pentru a completă această comunicare, Comisarul Otoman a adus la cu-

noştința Comisiunii

o depeşă telegraficăa, Inaltei Porţi, ce o primise cu două

zile mai înainteși pe care, având în vedere iniţiativa

luată

desbaterile Comisiunei asupra acestei cestiuni. Depeșa

invită -pe Comisarul

de Principele

Caimacam, a crezut că nu trebue să o prezinte decât în ziua fixată pentru

otoman să se înțeleagă cu colegii săi şi cu Caimacamul, pentru a desființă,
în caz când Regulamentul Organic nu se opune, comitetele 'ce s'au format
în unele localităţi din Valahia și cari discută cestiuni ce sunt de competinţa
excluzivă a Divanurilor ad-hoc,

„3
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„ «Comisarii întrebând, pentru informaţia lor,

ce legi există cu privire la

de stat, care
aceasta, Comisarul Otoman a prezintat un răspuns al Secretarului
e întrunirile
arătă că nu existi vreo lege care să oprească ori să autorizez
cari nu sunt
or
întruniril
contra
în
pregătitoare. pentru alegeri, nici vreo lege

!
E
periculoase pentru liniştea publică.
obiectului
«Comisarii, dupăce şi-au schimbat între sine părerile asupra
de Stat cu priacestor comunicări, considerând: 1) Respunsul: Secretarului
cari au atras atenvire la lege; 2) Că comitetele sau întrunirile politice

de câtvă
ţiunea Caimacamului și a Inaltei Porţi se modercază progresiv
pe cari
:
cestiunile
timp ; 3) Că deși admit dreptul alegătorilor de-a-atinge
stabili
a
reprezentanţii lor au a le discută în Divanuri, totuş este greu de
cari sunt persoanele
listele electorale.

ce au calitatea de alegători; înainte de a se fi publicat
|

«Au căzut de acord să informeze pe Caimacam prin intermediul Comiîn:
sarului Otoman, că dacă A, S. este de părere, că un sfat ce l-ar. da
cunoscute
spirit liniştitor poporului valah şi care să explice intenţiunile bine

ale” Puterilor și să-l îndemne a amână întrunirile electorale, până ce vor fi
publicate listele electorale, ar aveă de tirmare să prevină întrunirile politice, în cari se agită cestiuni rezervate

alegătorilor și Divanurilor;

«Comisiunea aprobă în unanimitate acest demers."

|.

«Un extras din acest protocol dela cuvintele: «dacă A. S. este de părere»
va
şi până la cuvintele «Comisiunea aprobă în unanimitate acest demers»
|
fi comunicat Caimacamului prin intermediul Comisarului Otoman.

«Data ut supra».
(Sem naţi)

Liehman-Palmrode,

Talleyrand, Bulwer, Richthofen, Basily, Benzi,

Savfet-!

Efendi.

Timpul alegerilor pentru Divanul ad-hoc apropiindu-se, Guvernul
Caimacamului Vogoride a început pregătirile pentru formarea listelor
ai
electorale, în așă fel ca ele să, cuprindă cât, mai mulți dușmani
,
DE
|
i
Unirei.
toate
trativi
adminis
agenţii
In acelaș timp însă el controlă prin
mișcările membrilor partidului unionist din amândouă ţerile.
Iată ce telegrafiă Ministrului de Interne al Moldovei prefectul de.
po
Focșani, Pruncu, în ziua de Il Aprilie:
«Omul

pe care l-am

expediat la București a sosit chiar acum; mă mărgi-!

nesc deocamdată a vă aducs la cunoştinţă, că Unirea a scăzut foarte mult.
Kogălniceanu și colegii săi nu sau prezintat încă Comisarilor. Lumea la București e nebună; Comisarul englez s'a declarat pe faţă în contra Unirei. Veţi
:
primi cu poşta informaţiuni mai complete.»
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Pentru

ca, listele

electorale să fie alcătuite conform

„1929
dorințelor Gu-

vernului, toți medicii din Moldova au fost chemaţi în Iaşi, spre a-și
legitimă drepturile lor, print'un ordin” al Comitetului Sanitar cu data,
de. 16 Aprilie:
«In

urma raportului prezintat de Consiliul comunal al Capitalei, No. 128,

Comitetul aduce la cunoștință, că toţii medicii Principatului, atât indigeni,
cât şi naţionalizaţi,
cari vor dovedi că au drept de a fi alegători sau eligibili pentru convocarea Divanului ad-hoc, conform art. 5 $ 2 din Fermanul
Imperial, să se prezinte înaintea Comitetului cu diplomele lor, pentru a se
constată calităţile ce. ar putea aveă, cum
c
se spune mai sus, pentru a fi alegători sau eligibili.»
(Sem naţi) C. Catargiu, N. Mavrocordat.

Alte manopere întrebuințate de Guvernul Caimacamului Vogoride
în acelaș scop, precum și mijloacele de a le combate, de cari sau
folosit Unioniştii, sunt expuse în următoarea,. depoșă a d-lui, Victor

Place din 15 Aprilie:
«Urmez a vă da E. V. seamă de actele ce se îndeplinesc în judeţele Moldovei prin mijlocirea prefecţilor și a arătă în amănunte existența manoperelor practicate de Guvern pentru a exercită o acţiune de presiune sau de
fraude asupra alegerilor.
«Aceste acte se găsesc
rezultă

lămurit,

expuse

că prefecţii

în parte într'o serie de documente, din cari

se întrec

în ameninţări

noscuţi ca Unionişti, că întrebuinţează chiar violența,

în contra oamenilor cu-

că

încearcă a înşelă

sau a intimidă pe ţărani şi pe micii proprietari,

că ei abuzează de puterea

administrativă, care nu li sa

a mănţineă o nepărtinire

dat decât

pentru

completă și o liberă rostire a, dorințelor. Pe lângă acestea se poate constată dela început, din aceleaşi documente, că listele electorale nu vor [i sincere, şi Fermanul care atribue prefecţilor, cari au întocmit listele, dreptul de

a le revizui, însemnează că ei își vor îndreptă propria lor operă.
|
«In cât priveşte valoarea actelor aci anexate, este de ajuns să li se cunoască
originea.
«Publicarea programului făcut de Comitetul Electoral din laşi a provocat
în provincie crearea de Comitete “analoage, cari au intrat în relaţii cu el.

«Aceste comitete secundare și-au luat misiunea de a adună informaţiuni în
fiecare district şi a, le adresă la Iași, unde se concentrează în biuroul Comitetului Central, pentru ca Comisiunea să le poată cunoaște. :
)

«Am
traduceri

primit comunicarea mai multor informaţiuni de acestea și s'au făcut
de pe originale, cari rămân aci la dispoziţia Comisiunii.
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plângeri foarte numeroase mi-au mai fost comunicate verbal, dar am
că 'nu le pot transmite decât dacă vor fi formulate în scris, și cred

că în câtevă zile Comitetul va primi: răspunsurile din toate judeţele. .
Cred că nu este nevoie să insist asupra informaţiunilor ce am onoare a
da E. V. Intenţiunile instrumentelor, pe cari Poarta le-a adus la putere, sunt
destul de învederate și nu vor da înapoi dela întrebuințarea nici unui mijloc
pentru a înăbuși libera exprimare a dorințelor populaţiunii, »
Guvernul francez vedeă cu ochi buni atitudinea, hotărită a Unioniștilor de a împiedică manoperele Caimacamului Vogoride, precum
“și piedicile

ce

altor cestiuni,

se puneau

ce pentru

Unioniștilor din Muntenia.

Români

erau

strâns

Dar

legate

în privința

de costiunea

Unirei, el își făceă rezervele sale prin depeșa ce. Comiteloe Walewski a trimis-o Baronului de 'Talloyrand, Comisarul Franciei în
Principate, în 18 Aprilio:
«Guvernul Împăratului a văzut cuo mulțumire primirea tot atât de cordială,
cât de distinsă, ce sa făcut Comisarului M. S, la sosirea lui în București.
N'aţi lipsit, Domnule Baron, de a exprimă Caimacamului sentimentele voastre
personale pentru demonstraţiunile ce a ordonat să vi se facă la primire. Dar

doresc să-i aduceţi de asemenea și mulțumirile M. S. Imperiale.
«Am cetit cu interes expunerea primelor voastre impresiuni şi modul vostru
de a vedeă starea de lucruri din Principate. Nu pot decât să aprob atitudinea
ce aţi luat și limbagiul vostru este de acord cu vederile Guvernului Impăratului şi cu instrucţiunile.ce am avut onoarea a vă da. Căci D-Voastră

ştiţi ce cerem 'noi înainte de toate: ca populaţiunile moldo-valahe să-şi poată
exprimă dorinţele lor cu o deplină libertate. Noi nu voim o părere artifi„cială, nici în favoarea, nici în contra Unirei. Scopul demersurilor . voastre
trebue să fie si combateţi cât e posibil şi să neutralizaţi piedicile pe cari

adversarii Unirei ar căută să le opună manifestării dorințelor naţionale. Mai
„departe. nu trebue să mergeţi.
«Totodată nu ieşiţi din limitele misiunii voastre, dacă căutați să luminaţi
pe partizanii Uhnirei, făcându-i să înțeleagă că trebue să se ferească cu îngrijire de a amestecă, exprimarea unei dorinţe atât de legitime cu manifestaţiuni cari i-âr puteă compromite succesul. In această privinţă am văzut cu

durere, Domnule Baron, că cestiunea Prințului străin, aţâţată de spirite aprinse
și la încăput poate de oameni

cari ascultau

de-un

cuvânt

de

ordine, pare

a se legă tot mai mult de cea a Unirei. Trebue însă dimpotrivă a se separă.
«Nu vă sfiiți deci-a declară că, după părerea noastră, nu există mai periculoşi dușmani ai Unirei decât aceiu cari ridică o pretenţie făcută anume
ca să compromită cauza. D-Voastră ştiţi susceptibilităţile Turciei.în această
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privință şi temerile Austri
ei şi rezistența îndârjită
ce ar. opune Guvernul
"Otoman însuş principiului
Unirei, dacă ar puteă cre
de că noi avem intențiunea de a pune un Pri
ncipe străin în fruntea.
Moldo-Valahiei.
«Această eventualitate a
fost dela început cea mai
vie preocupare a sa, și
argumentul cel mai tare ce-l
invocă împotriva, sistemulu
i Unirei eră, că
acesta îi părea că implic
ă necesitatea unui Princi
pe străin.
|
«Siliţi-vă a obţincă înlăturar
e
ea

acestei cestiuni, cel puţin ino
matură, din programul ce
portună și presunt chemate să-l redacteze
Populaţiunile moldovalahe pri
orgn
anul Divanurilor ; aceasta
va însemnă a servi nu num
„Mod loial, ci şi fol
ai În.

ositor cauza Unirei.

|
convingerea că colegul
Sa
D- Voastre englez va primi
dela Guvernul său
instrucţiuni indentice. Cu acea
«Âm

stă, ocazie trebue să vă spu
n că svonurile răspândite cu privire la dispoz
iţiunile Cabinetului din
Lon
ăra, și cari caută să
stabilească o opoziţie într
e felu

l lui de a vedei și al
nostru în cestiunea
Unirei Principatelor, nu
sunt întemeiate. Dacă
convingerile Guvernului
glez în această privire nu
ensunt atât de pronunțate. ca
ale noastre, el nu doreşte mai puţin decât noi,
ca părerea și nevoile real
e ale Principatelor să se
manifestaze.
:
«Deci puteţi să vă înţele
geți pe deplin cu d-l H.
Bulwer pe terenul pc care
„sunteţi amândoi și doresc
să întrețineţi cu el raport
uri intime şi pline de
încredere.»

In aceste împrej

urări grele și încurcat,
membrii Comisi
peane icau hotărireat'de a,
merge la Iași. Comisarul F'r unei Euroancici sosește
acolo în 18 Aprilie, Com
isa

rul Austriei în 19 Apr
ilie, Comisarul
Otoman în 20 Aprilie, Com
isarul Sardinici în 21
Aprilie.
Atât Unioniștii, cât și Guv
ernul Caimacamului Vog
oride, se progătiră a, întâmpină pe rep
rezentanții Europei.
D-l V. Place, însărcinaţ de
!
Baronul de Talleyrand, tri
Aprilio un aport amănun
mit
e
în
22
țit Comitelui Walewslri
"asupra: intrărei
Comisarilor în lași.
«Membrii

.

2

Comisiunei. Internaţionale,
a căror prezenţă, eră, atât
în Moldova, au sosit în par
de necesară
te în laşi, |
«D-l Baron de Talleyran
d mă însărcinează să
dau seamă E. V. de une
incidente, cari au semnal
le
at intrarea în oraș a mai
multora dintre colegii săi.
«Comisarul Austriac a fost
primit cu

o răceală pe care trebue să
In locul Populaţiunii atât
o fi simţit.
de numeroase, care de bun
ă voie sa dus întru
întâmpinarea Comisarului
Impăratului, şi

el a întâlnit la barieră
opt Moldoveni,

care l-a aclamat cu atâta
entuziasm,
ale căror nume le am.
Este adevărat

că a putut vedeă ca compen
sație în drumul său plebea
evrecască, care aci
e

DIMITRIE A. STURDZA
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este sub protecţiunea Austriei şi pe. care căprarii Agenţiei au condus-o îna-,
intea, lui. Sosind

la otelul său, d-l Liehmann

nu mai

putea aveă nici o în-

doeală de antipatia ce a lăsat-o în ţară ultima ocupaţiune militară.

«A doua zi trebuiăsă sosească Comisarul Otoman, și cu toată nemulțumirea

ce Guvernul actual a provocat prin actele sale, o mare parte din locuitorii

Iașilor, cei mai mulţi Unioniști, s'au dus întru întâmpinarea lui Savfet-Efendi,

chiar până dincolo de barieră.
|
ce am
ile
informaţiun
iată
și
regretabil
foarte
incident
un
loc
avut
a
«Acolo
putut adună până acum

asupra lui.

Puțin

timp

după

sosirea d-lui

Costin

Catargiu, care precedă cu o jumătate de oră pe Comisarul' Otoman, un Arap

care de 'câtvă timp este în serviciul Administraţiei
galop şi a întâmpinat pe Savfet-Efendi la o mică
şi-a încredinţat calul unui individ necunoscut, iar
surei Comisarului, spunând surugiilor că nu le dă

moldoveneşti,a plecat în
distanță de oraş. Acolo
el s'a urcat pe capra trăvoie să se oprească în faţa

primei grupe de oameni ce o vor întâlni, sub pedeapsă de a li se tăiă capetele. Deci cum 'a sosit trăsura aproape de persoanele cari așteptau pe Comisar spre a-i ură bun sosit, acestea sau apropiat de
gând : Trăească Sultanul! Arapul, care scosese sabia,
lovească în dreapta şi în stânga. Mai multe persoane
dintre surugii a primit trei lovituri de sabie. Aceeaş
barieră, unde așteptau delegaţii oficiali ai Guvernului,

porţi cu buchete striut să
. atunci
a încep
au fost atinse și unul
scenă s'a repetat la
deoarece Arapul în-

țelegând desigur rău ordinul cei sa dat, credea că întâlneşte peste tot locul
dușmani, așă că Moldovenii, veniţi să aclame pe reprezentantul Sultanului,

au fost loviți cu sabia în strigătele de: Trăească Sultanul !
«Trăsura și-a continuat drumul cu acelaș aparat răsboinic, şi cum mă aflam
pe parcursul. cortegiului, am putut vedea însumi pe Arap șezând pe capră,

cu sabia în mână şi aruncând peste tot locul priviri furioase şi amenințătoare.
«In acest chip a ajuns la laşi Savfet-Efendi.
«E. V. va înțelege fără greutate impresia penibilă ce a produs în Oraș
această demonstraţie.

Publicul a văzut într'insa reprezentarea, mai dramatică

decât de obiceiu, a amenințărilor pe cari Guvernul moldovenesc le face în
fiecare zi, în numele Porții, în contra acelora cari cer libera exprimare a
dorințelor. lor.

|

: «Vă mărturisesc deasemenea, că în urma; unei atitudini atât de provocă-

toare, ne-am

temut un moment

de dezordini grave.

"

„«E foarte” bine că partidul naţional consimte să asculte cuvintele moderate,
pe cari adevărații prieteni i s-au spus cu această ocazie, căci populaţiunea
|
„ întreagă, fără deosebire de păreri, eră indignată.

«Savfet-Efendi, care a fost informat îndată de efectul deplorabil cauzat de

acest individ; sa grăbit a-și exprimă

regretele, EI le-a exprimat în termini

II.
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foarte vii d-lui Talleyrand şi mie şi ne-a rugat să spune
m

peste tot locul
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că a fost adânc mâhnit de cele întâmplate.. EL a mai
declarat că nu ştia de
Prezența unui Arap pe capra trăsurii sale și actul aci alătura
t, publicat după

cererea sa, aduce la cunoștință modul cum judecă el .o demons
traţie,

care

sa întors împotriva acelora, cari o pregătise:
|
«In seara intrării lui Savfet-Efendi Guvernul a ordonat să
fie iluminat orașul.

Astfel a fost iluminaţie în două case de Moldoveni și în cinci
sau șase case
de bancheri evrei supuși protecţiunii austriace,

Ea

” «Primirea ce sa făcut a doua zi Cavalerului de Benzi s'a resimţi
t mult de
dispoziţiile în 'cari se găsiă populaţiunea.
|
«Sau dus în massă întru întâmpinarea, lui, cu buchete și pangl
iciîn colo-

rile Unirei: albastru,

roş şi galben.

Strigătele cele mai

entuziaste l-au în-

soţit pe Comisarul Sardiniei dela barieră până acasă și atunci s'a produs
un

fapt, care nu e cu putinţă de a nu fi regretat.
|
,
«Numeroase drapele în colorile Unirei figurau în cortegiu și
cei ce
purtau au parcurs pe urmă câtovă străzi strigând: Trăească Unirea,
!.

le

«Fără îndoeală eră supărător că aceste colori, nefiind încă în mod legal
ale

țerii, au fost arborate, și noi ne-am grăbit a blamă aceste acte.

„sunt uşor de explicat, din cauza simpatiei

masselor

Totuş ele

pentru -Regele

Sardi-

niei, a cărui politică este favorabilă Unirei, din cauza urei ce
poporul are în
contra Austriei, al cărei reprezentant a fost primit cu atâta răceală
, şi mai

ales din cauza intrărei ciudate și amenințătoare a Comisarului Otoman. Trebue să fim mulțumiți

că protestarea poporului a găsit atât de repede ocazia

de a se satisface printr'o manifestaţie, care'a fost oricum

foarte inofensivă

şi care, fără a turbură ordinea publică, s'a mărginit la câtevă
strigăte
o plimbare cu drapele.»

Anexă.

Actul publicat în «Gazeta de Moldavia»

și la

din 22 Aprilie:

- «In momentul când Ex. Sa Savfet-Efendi, Comisarul Otoman,
a, sosit la
marginea orașului, un individ cu turban arăpesc și cu sabie
la coapsă a luat
loc pe capra trăsurii lângă vizitiu, fără ca Ex. Sa să fi observat
, şi şi-a, per-

mis să scoată sabia şi să o învârtească, în scop de a intimidă și a îndepărt
ă,
persoanele cari sau apropiat de trăsură.
-

«Ne grăbim a informă publicul că îndată ce Ex. Sa
a fost încunoștințat
despre acest act nevrednic, îndeplinit de un individ pe
care nu-l cunoșteă,

a fost foarte

rău impresionat,

cu atât. mai

mult

cu cât în decursul călătoriei

sale dela București până aici a primit cu plăcere
persoanele, cari în ţrecerea
sa au voit să-i vorbească și să-i exprime, sentimentele
lor.

«La, cererea, Ex. Sale acest individ. a fost arestat.»

DIMIIRIE A, STURDZA
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" Savfet-Efendi a; fost nevoit cl însuș să se convingă de atitudinea
leală și demnă'a Unioniștilor, când căpeteniile mişcării naţionale se
prezintară în 25 Aprilie cu următoarea adresă, care a fost cetită de

Constantin Hurmuzali :
«Principatele Moldovei

a

și Valahiei

au dat în totdeauna dovezi, prin fapte

netăgăduite, că ele știu să mănţie legăturile seculare, cari-i
Imperiul Otoman.
«Dacă de o parte Românii

țin . strânși

de

consideră, garanţia, drepturilor lor imprescripti-

bile, “consemnate În capitulaţiunile lor, ca o apărare a existenţei lor naţionale
şi politice, ci sunt totdeodată

decişi a „respectă legături, al cărora folos re-

ciproc nu se poate contestă,
«De aceea astăzi, când, în virtutea 'Tractatului de Paris, Principatele sunt
chemate a-şi rosti liber dorințele lor asupra organizaţiei lor definitive, noi
ne prăbim a declară solemn E. Voastre această asigurare atât de sinceră,
cât și de unanimă.
«Noi profităm în acelaș timp de ocaziunea sosirii E. Voastre între noi,
pentru a reînndi expresiunea simţimintelor noastre de devotament, de respect

și de gratitudine ce păstrăm pentru Maiestatea Su Imperială Sultanul, care,
dimpreună cu Augustii.
Săi Aliați, a binevoit

să deschidă

patriei noastre per-

spectiva unui viitor stabil şi prosper.
«Aceste simţiminte, pe cari nu le--am negat niciodată, nici chiar în zile de
încercări și nenorociri, şi legalitatea cea .mai riguroasă nu vor încetă a regulă purtarea noastră.
„ «Calitățile eminente

cari vă disting și cari au motivat alegerea facută de

Maiestatea Sa Sultanul în persoana E. V., pentru a-l reprezentă în sânul Comisiunei,

ne

insuflă

cca

mai

mare

încredere

şi ne

nu veți [i mult timp între noi fără a vă convinge
rilor noastre şi a lealităţii intenţiunilor noastre.»

autoriză

de

a fi convinși, că

sinceritatea

Atitudinea Caimacamului Vogoride -şi a Guvernului
schimbă, ci. din contra merge inainte cu asprimea sa.

Ordinul No. 38, dat de Caimacam

Departamentului

său

asigură-

nu

se

de Interne în

23 Aprilie, declară orice manifestaţie pe stradă ca «o nelegiuire,
care trebue să atragă după sine aplicare a legilor, după gravitatea
delictului, »

Iată Ordinul
Moldavia, »

publicat

în

Buletinul

Extraordinar

la

«Gazeta de

«Căimăcămia Principatului Moldovei. Departamentului Trebilor din Niuntru.
«An luat încredințare că ieri, la 10 a curentei, o grupă de individe, îm-
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părechindu-se și purtând stindarde de coloare deosebite,
s'a îndeletnicit a
face în public mai multe manifestații şi cu moduri neierta
te de legi a invită
pe pacinieii locuitori către demarșe cu totul împotrivitoa
re la păzirea bunoi

orândueli şi la supunerea către

instituţiile ţărci, încât prin asemenea, scân-

daloase urmări a răspândit îngrijirea cea mai vic în toate
clasele societăţii.
«Pătruns de sacra datorie de a priveghiă cu neadormire
asupra obșteştei
linişte și a siguranței tuturor locuitorilor, pun în vedere
acelui: Departament,
că pentru nişte asemenea mișcări, fiind cu totul neierta
te de așezămintele
polițienești, pe viitorime se va păzi cea mai strictă priveg
here, ca oricând

“ele sar reînnoi, să se aresteze pe cutezători, pedepsindu-se după
toată, asprimea

legilor întru asemenea, căci datoria fiecărui adevărat patriot
este de a respecta pre cât instituţiile ţărei sale,
pe atâta, şi liniștea compatrioţilor săi, şi
a se feri de orice instigaţie politică cu scop de a compromite
viitorul Moldovei. Prin urmare 0 domarșă colectivă şi prin stradele
orașului, precum
acea urmată ieri, fiind turburătoare liniștei publice şi
doveditoare.unor sco-

puri nepriincioase ţărei, nu poate a se privi de cătro Guvern
altfel decât ca,

o nelegiuire,

care trebue

latea delictului. :

să atragă după sine aplicaţia legilor, dupi

-

gravi-

aN. Conaki-Vogoride.

«Secretar de Stat: P, Balș»

In urma acestor manifestări Guvernul Căimăcămioi. s'a, grăbit
a
publică instrucțiile Sfatului Administrătiv Extraordinar al Moldov
ei

pentru

aducerea

întru întocmai împlinire a Fermanului

atingător

de

convocarea Divanului ad-hoc. Aceste instrucţii sunt din 27 Aprilie
și s'au publicat în «Buletinul Oficial al Moldovei,» No. 31 și în «Ga:
zeta de Moldova,» No. 31.
|
«1) Departamentul Cultului va face poftire Preasfinţiei sale Părinte
lui Mitropolit casă binevoească :
Q) A vesti tuturor Eggumenilor de mănăstiri închina
te şi neînchinate,
ca, potrivit cu așezământul din anul 1835 pentru cele
pământești, şi unii
şi alţii să se adune în Capitală, în locul anume destina
t pentru întrunirile
Divanului ad-hoc, a douazi după împlinirea terminului
de 30 zile socotite

dela ieşirea, «Buletinului», a listei egumenilor de mănăstiri,
având în osebi
a alege câte doi deputaţi clerici pământeni dintre ei, adică
: patru în total,
fără a puteă să iea parte la alegeri nimeni alţii decât
numai singuri Egumenii.
b) A vesti Preoţilor din Capitala Iași, reşedinţa Mitropo
liei, de a, se întruni

într'acelaș local, a treia zi după împlinirea, terminului publica
ţiei prin foaia
oficială, spre a se alege un deputat dintre ei, iarăș .fâră
să iea parte la
alegeri nimeni alții decât numai

singuri acești preoți.

-

-
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«2) Departamentul Cultului va face împărtăşire Preasfinţitului Episcop de
Huşi,și Preasfinţitului Locotenent de Episcop al Romanului
preoţii din ambele reședințe episcopale ale Moldovei, Roman

de a convocă
și Huşi, după

împlinirea terminului de 30 de zile al publicaţiei prin foaia oficială a, listei
preoților,

spre a numi

dintre ei câte

un deputat la Divan

pentru

iiecare

eparhie, întocmai după textul Impărătescului: Ferman.
«3) Departamentul 'Trebilor din Năuntru, însărcinat cu publicarea tuturor
listelor de alegeri, spre a nu se prileji confuzie în operaţiile alegerilor, de

îndată să facă deșteptare prin «Buletinul' Oficial» tuturor boierilor
de boieri de orice rang, proprietari de moșie și proprietari simpli de
prevăzuţi la art. 3 al Inaltului Ferman, precum și propriotarilor de
prin orașele de reședință a ținuturilor.şi a celor din Capitală, ca în

și fiilor
pământ,
casă de
termini

de 15 zile dela data foaiei, să se înfâţișeze la adininistraţia locală, și orășeni

la Eforiile respective, cu titlurile proprietăţilor spre întocmirea și îndeplinirea,
listelor, ce sunt în lucrare, unde

vor dovedi

vârsta lor, dritul de pământeni

sau împământeniţi, după formele prescrise de Regulamentul

Organic, anexa,

lit. A -din. capitolul al IX-lea, că se bucură de întregirea driturilor politice
și că sunt proprietari de moşii lucrătoare, libere de orice ipotecă, conform

și explicaţiilor publicate prin «Buletinul Oficial», No. 24, de către Secretarul
de Stat sub No.

1.0149.

|

_«4) De asemenea se vor deșteptă și feţele prevăzute la art. 5 din împărătescul Ferman, adică persoanele dedate unei profesii libere, precum. profesorii școalei Statului și membrii Academiilor sau ai Societăților literare,
științifice, recunoscute” de Guvern, precum și medicii şi legiștii înzestrați cu
diplome regulate, și inginerii civili pământeni, sau acum şi legiuiţi împă-

mânteniţi,

îndeplinind și unii şi alții funcţiile

sau arta lor de 3 ani, recu-

noscuţi în orașul unde rezidează, ca în terminul arătat să se
muncipalităţi spre înregistrare.
«5) Capitala Iaşi va da patru deputaţi la Divan; Botoșanii şi
doi, iar celelalte orașe și reședințe câte unul.
«6) Pentru locuitorii pontaşi, lucrători de pământ, se vor
tăblițele oficiale alcătuite de către cea din urmă catagrafie, şi
plăti, potrivit art. din Ferman, câte 11 lei pe fiecare zi de om,
prin. Departamentul din Năuntru.

înfăţişeze la
Focşani câte
luă de bază
aleşilor se va,
din Vistierie,

-«7) Completându-se listele și primindu-se “de către Departamentul din
Năuntru, el va şi urmă a le publică prin foile oficiale în terminul prescris
de 30 zile succesiv și în ordinul. cuvenit, ca și alegerile :să poată. începe
îndată după împlinirea terminului, și a procede fără întrerupere.

«8) Obştiile satelor în cea dintâi zi după. împlinirea
vor păși către alegereaa

zilelor de publicaţii,

doi delegaţi dintre locuitorii. pontași,

cari întru-
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nindu-se de îndată la punctul
alegători ; aceștia, unindu-se la
ale ținutului, vor alege dintre.
după glăsuirea Inaltului Ferman.
lista proprietarilor de moșii în

cel puţin

din cuprinsul

fiecărui

937
a

Privighitoriei, vor alege "dintre dânșii doi
reședința ținutului cu aleşii celorlalte ocoale
dânșii pe deputatul lor la Divan, întocmai
De asemenea Privighetorii, având în. vedere
întinderea de 99 fălci cel mult, şi 10 fălci

ocol, îi va, întruni la tactul

ocolului spre

a-şi alege dintre dânșii cu majoritatea, glasurilor
5 alegători, cari au a se
duce la reședința ținutului, unde,. unindu-se. eu
ceilalţi veniţi dela, celelalte |
ocoal

e din clasa lor, vor face alegere dintre ei a deputatului
pentru Divan, -

„întocmai după Impărătescul Ferman, înțelegânduse că acela care ar aveă
mai mult de 99 fălci intră în clasa II, având însă
şi celelalte cerute însușiri,

«9) A doua zi după expirarea, terminului .de 30 zile al public
aţiei, se vor.
întruni la reședința ținutului proprietarii mari înscriși în
lista respectivă şi
vor

păși

în alegerea

deputaţilor,

după

modul

prescris după” punturile .do

mai sus.
«10) Toate corposurile electorale de pe la ţinuturi se vor prezidă
, de către
administratori,' după instrucţiile și rândueala statornicită dela
înființarea, Re* glementului pentru alegerile deputaţilor ai obşteştilor adunări
, iar acelor do:
pe la ocoale

de privighetori,

afară

numai

se vor prezidă de președintele eforiei.

de acei prevăzuţi

|

lu ârt. 5,. cari

a

<Așă precum prin Impărătescul Ferman toate clasele societăţ
ii sunt chemate

a expune dorinţele sale pentru revizia statutelor şi a reglem
enteloe luorătoare, şi fiindcă toate clasele au a desbate cestiile atingătoare
de interesele

„ei proprii

în comitete

speciale, apoi

Departamentul din Nâuntru
va vei

îngrijire și va da instrucţiile cuviincioase spre
a nu-și prileji confuzii la
alegere, ca, listele alegătorilor de fiecare clasă
să fie specificate și că acei

cari au a votă'în

puterea

dispoziţiilor

Inaltului

Ferman la No. 2 și 3, si

nu intre în numărul acelor cari sunt chemaţi
a votă după $ 1,-2, 3 şi 4,
din art. V, asemenea, şi aceștia să nu intre la No.
2 și 3.
Se .
«12) Amestecul amploiaţilor în operaţiile electorale nu
are alt scop decât:

stricta observaţie a regulelor așezate și păzirea, bunci linişte,
prin urmare.
ei nu vor” puteă sub nici un motiv a aveă amestec la votul
alegătorilor,

cari trebue a li scutit de orice influință, și vor aveă îngriji
re ca operaţiile
- electorale să se facă cu imparțialitatea prescrisă în Ferman
.
«<13) Administratorul va aveă mai vârtos în băgare de seamă cu alegeri
le
comunelor să se facă cu: cel mai mare ordin, să nu împiedice
pe gulti-

vatori dela lucrările agricole, şi mai vârtos ca persoanele străine
să nu se.
introducă între dânșii cu scopul de a influență asupra spiritului
lor, sau a
le da socotințe ; oriunde star întâmplă astfel de lucrări, Dregăto
rul ținutului

ra opri pe al lor autor, pentru ca ei să fie mărginiți după lege.

|
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însemnată

adeveritor

prin Inaltul Ferman

din partea

torului sau a, secretarilor, cu care se va înfăţişă la Divan,
vor îi incheiate și se va convocă deschiderea lui.»
«Ministru din Năuntru,

va

Administra-

când

alegerile

C. Catargiu».

Acestor instrucţiuni a urmat circulara Logofătului Vasilo Ghika, Ministru de Interne,

către Administratorii: judeţelor din 30 Aprilie.

«Domnul

meat,

«lixcelenţa Sa Prinţul Caimacăm,

prin Ofisul său, a binevoit a mă

chemă

la ocârmuirea Departamentului Trebilor din Năuntru. Misia aceasta, după evenimentele

ce încearcă

delicată ; m'am

poziţia

actuală a ţerii, este

bizuit însă a luă asupră-mi

această

nu numai

povară,

grea,

dar și

întâiu pe în-

credere că sentimentele de moderâţie și ale unui duh neprihănit de purtare,

într'o epocă ușă de inportantă pentru patria noastră, nu vor lipsi dela, compatrioţii mei, şi al doilea, în speranţa concursului, pe care contez din partea tuturor funcţionarilor ramului

administrativ.

|

«Cestia, viitoarei organizaţii din lăuntru, ce
voitorul Ferman al M. S. Imperatorului Suzeran
Aliați, este cestia zilei de astăzi.
«Ea ar [i fost ferită de agitaţiilo ce în parte a
sfătuiri ale cetăţenilor îndrituiţi s'ar [i făcut fără,
meroase la unele din localităţi ale Principatului

ni sa făgăduit prin bineîn înțelegere cu înalții săi
încereat, dacă, pregătitoarele
sgomot, dacă adunările nun'ar fi privit poate la mani-

festări dezordonate şi compromițătoare patinicei liniştiri a poporului. Iar mai
cu seamă dacă acele adunări n'ar fi adoptat numire nepotrivită de cluburi,
comiteturi și altele de asemenea, netolerate sub oricare guvern, și dacă, în
sfârșit, duhul de loialitate și imparţialitate, pe care cu deosebire recomand
d-tale, Domnule Administrator, ar fi predominat în toate ocaziile, căci pe
cât egalitatea în faţa, legei este sufletul dreptăţii, pe atâta și. ţinerea bunei

armonii dintre cetăţeni în dreptate și respect

este o datorie administrativă

de căpetenie și care va servi de temelie în lucrările atingătoare de atributul d-tale.
«Domnule Dregător, dela înţelepciunea concursului d-tale aştept pentru ţinutul ce administrezi respectarea, legilor în toată vigoarea lor. Reglementul

Organic și Manualul Administrativ sunt deodată în multe cazuri destule deslegări. Respectarea liniştei publice, ce mai mult decât altădată cere neadormirea poliţiei, trebue să ocupe

mai cu osebire îngrijirea d-tale ; vei aveă

dar privighere a, fi totdeauna în mijlocul oricărei împrejurări de fire provo-!
cătoare bunei orândueli spre a restrânge şi a preveni din vreme, prin
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bine chibzuite măsuri, influințele pernicioase ce ar puteă aduce neliniște
publicului, lăţindu-se prin așă măsură echilibrul legal al duhului Tratatulu
i
din 30 Martie şi care, în conformitatea Fermanului Impărătesc, făgădueş
te
în Principat concursul unui Divan ales de toate clasele, spre revizuire
a sta-

tutelor ţerii; înțelegându-se că, pe cât Guvernul va aveă de păzit stricta
neutralitate în ceeuce priveşte libera exprimare a unor așă! nevoi, pe atâta

este dator și cu stăruință va priveghiă ca această măsură să nu fie mijloc
de rea cugetare și de rătăcire a publicului, ci să se mărginească în înţe-

legerea, lucrărilor în cercul numai a celor câţi după înaltul
îndreptăţiţi în desbatere.

Ferman

sunt

«Acestea, Domnul meu, păzindu-le cu stricteţe și loialitate, nu mă îndoesc
că veţi trage stima compatrioţilor și mulţumirea Guvernului, precum
şi la

din împotrivă vă va privi o serioasă răspundere.
”

o

,

«V.

Ghika».

Comitetul Central al-Unirei trimite în 1 Maiu comitetelor din
judeţe o circulară, în care face istoricul primirii membrilor
Comisiunei Europeane în Iaşi.
a
«Iertaţi-ne că, preocupaţi de primirea Comisarilor, și îmbulziţi cu o mulţim
e
de lucrări cășunate din sosirea acestor bărbaţi, cari n€ ţin astăzi
soarta în
mâinile lor, nu vam putut împărtăşi încă cele ce s'au petrecu
t în sfera

noastră politică,

«Acum
putem

|

|

însă când lucrurile încep a-și luă o direcţie mai hotăritoare, și noi

cunoaște mai limpede

starea în caro se află trebile noastre, cu plă-

cere ne grăbim a încunoștință şi pe d-voastră.
«Tânguirea

trimisă prin deputaţii noștri dela București a produs rezultatul

cel mai mulțumitor.
«Mergerea

|

lor acolo a grăbit cu mult venirea la noi a Comisarilor, cari
au

voit să se încredințeze prin sine însuși despre adevărul plângerilor
noastre.
După amănuntele cercetării făcute, și după cele petrecute chiar
în fiinţa Co-

misarilor, ci sau încredinţat cum că noi, departe de a fi inărit
lucrurile,

„am fost arătat mai puţin chiar decât est viul adevăr. Comisarii,
nefiind însă
în complet aici, mau putut luă nici o hotărire definitivă, totuș suntem
autorizaţi a crede cum că peste cinci, şese zile, întorcându-se la
Bucureşti, mă-

surile ce se vor luă, de către Comisie, vor fi în favoarea liberei
și sincorei
rostiri a dorințelor.
|
«Primirea Comisarilor Puterilor amice cauzei noastre a fost însoţită de
un

entuziasm

aşă de mare, încât cu

toții

ne-au

arătat

cele

mai măgulitoare:

mulțumiri din partea lor. Nu mai puţin ne mândrimși noi de buna
primire

940
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ce sa făcut marilor oaspeţi prin ţinuturile pe unde au trecut; exemplu care

a avut o înrâurire binefăcătoare chiar și asupra Capitalei.

«Despre întâmplarea neplăcută ce am avut:la sosirea Comisarului turc,
veţi fi auzit şi d-voastră, dar liindcă ştirile, până când ajung prin ţinuturi,

sc prezentează de multe ori sub o față neadevărată, vă însemnăm aici adevărul întru aceasta.
|
|
o

«Adversarii cauzei noastre, necruțând nici un
rău, au trimis se vede înadins pe un 'Ture ce se'află
capra trăsuroi, în care veniă Comisarul Otoman.
lumea, adunată voiă să încunjure trăsura, strigând

fel de mijloc spre a ne face
aici în Capitală, de s'a pus pe
Omul acela, în minutul când
să trăească Sultanul, scoase

sabia, începi a o: învârti în toate părţile spre a depărtă pe cei ce se apro-

piau. Mulțimea

sa retras de îndată, trăsura, și-a urmat calea, lăsând în urmă

cea mai mare indignaţie. Aceasta a fost cauza pentru care oamenii partidei
noastre, tocmai după

trecere de mai multe zile, au felicitat de bună venire pe

E. S. Savfet-Efendi, adică după ce mai întâiu Excelenţa Sa a cerut formală

iertăciune

despre

cele întâmplate,

și după ce a declarat

deputaţilor

noştri,

cum că urmarea Turcului de pe capră nu numai n'a fost poruncităde E. Sa,
dar încă că nici persoana, nici fapta acelui individ nu-i eră cunoscută. Aceste

încredințări ni Sau repetat

de către Exc. Sa şi în

noastre.

ziua

înfățișării partidoi

|

ii

«Văzând adversarii noștri cum că nici provocarea făcută de către zisul Turce

cu sabia scoasă nu ne-a fâcut să ne abatem din statornicia și liniştita cale,
pe care pășim spre neclătita noastră țintă, s'au silit prin toate chipurile a

arătă manifestările noastre pline de

entuziasm

pentru

sosirea

Comisarilor,

ca niște semne prevestitoare de turburări. Așă ni s'a imputat plimbarea pe
ulițele Capitalei a unui mare număr de tineri și oameni din popor cu muzică și cu steaguri tricolore în fruntea, lor, manifestaţie care sa făcut fără
ştirea Comitetului și s'a descuviințat de el, care însă se poăte lesne explică
prin istoria săbiei. Guvernul a socotit de cuviinţă a opri pe viitor asemenea

manifestări ; o ordonanţă s'a și publicat întru aceasta.
a
«O altă întâmplare desplăcută, urmată în zilele trecute, a fost şi arestarea

d-lui [. Negură. Pretextul arestării sale eră că d-lui,
rului competent un bacșiș muzicei şi jandarmilor, ce
Comisarilor, prin aceasta ar fi voit să corupă miliția ! O
a trebuit să cadă de sine, și d-l Negură este acum

dând prin mâna ofiţeau fost faţă la primirea,
acuzare aşă de putredă
iarăș liber.

«Efectul ce uu sperat unii oameni, ci ar produce asemenea arestări, a fost
cu totul contrar dorințelor lor, și s'a întâmplat că au căzut ci înșişi în cursele
ce le-au fost întins,

«Schimbarea d-lui C. Catargiu sa făcut cu scop dea înăduși reclamațiile

Comisarilor asupra

mai mult decât părtinitoarei sale administrații. Noi ne-am
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silit însă a convinge pe Comisari, cum că este de
neapărat o schimbare de
sistem, iar nu de persoane.
.
«Imboldiţi de patimi și nemai având nici-o nădejde
de .izbutirea cauzei
lor pe drumul legal al rostirii majorităţii, credincioşi
sistemului lor de ucuzare, adversarii Unirei s'au încercat din nou în zilele
de pe urmă a pâri pe
Unioniști cu revoluționari și turburători liniştei publice.
De astă dată însă

pâra fu formală. O jalobăse purtă din casă în casă şi din
instanţe în instanţe

spre a fi acoperită cu iscălituri ; dar în curs de o
săptămână abiă s'a iscălit de vreo șasezeci indivizi, când: apoi a şi căzut
în mâinil
: partide
ei
„noastre. Dintre persoanele subinsemnate, abiă cinci sau
şase sunt din acele
îndrituite după Ferman, şi anume persoanele ciinoscute.
de capi cetei Antiunioniste. Toţi ceilalţi sunt amploiaţi ai Guvernului și
câțivă, sudiţi austriaci
şi greci. Copie de pe actul acesta s'a dat Comisarilor, și
credem că nu puţin
va

contribui

de

a le dovedi

cine

sunt antiunioniştii

şi cari

le sunt mijloa-

cele lor de acţie. Jaloba antiunioniștilor perise de pe masa
Directorului Ju-.

decătoriei de Iaşi, căruia i s'a, fost dat de către președinte spre
a o subscrie.
Din a cui poruncă nu se ştie, acest amploiat s'a fost arestat, dar
după două

oare i sa dat iariş drumul.
«In faţa dar. a unor asemenea împrejurări, purtarea, partidei
noastre este de
sine dictată. Când suntem acuzaţi ca revoluționari şi
turburători, când: se

zice că Unirea ar pune societatea, în pericol, dacă nu s'ar luă măsuri
în contra,

ei, noi trebue să păzim ordinea legalăși cea mai mare
linişte.
«Prin o atitudine plină de demnitate, să dăm cea mai vie
desmințire

vi-

clenelor imputări ce ni se fac. Orice nanifestări sgomotoase trebue
să le în-

lăturăm

cu totul, orice provocări

din partea adversarilor noștri trebue să le

respingem cu disprețul ce trebue! să ne insufle niște mijloace
- înjositoare
ale unor oameni în desperare şi convicţia de care suntem pătrunș
i, căci orice

atacuri şi loviri, din partea oricui, vor dobândi o deplină, satisfa
cere pe drumul
legalităţii, singura cale demnă de marea cauză ce apărăm.
Tribunalul nostru
cel mai înalt este Comisia luropeană ; dela dânsa
trebue:
să aşteptăm

totul. Ea este acum însărcinchiar
atăşi cu schimbările ce sar socoti de cu-

viință a se face în privirea Fermanului de convocare,
fără însă a schimbă
- principiile lui. . «Așă dar încrederea în înalta Comisie, păzirea liniştei
şi bunei ordine, dar

totodată şi curaj

cetățenesc,

galităţii, să fie neschimbata

activitate,

energie,

perseveranță pe calea

deviză a noastră a tuturor.» .

le-

D-l Victor Place comunică în 2 Maiu Comitelui
Walewski 'intrigile interioare din Ministerul Caimacamului
Vogoride.
D-l de 'Talleyrand inforinează pe E. V. despre cădere
a Ministrului de Interne,
Analele A. R. — Tom. XXXII1
— Memoriil
. e Seo. Istorice.

.
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d-l Costin Catargiu, ale cărui acte arbitrare și violente am avut ocazie adeseori
a vi le aduce la cunoștință.
«Imi rămâne acum să vă expun
acesta,

în ce chip a părăsit puterea

Ministrul

«Reprobarea, generală ce a produs el a devenit atât de mare şi ultimele
lui măsuri purtau pecetea unei astfel de norușinări, încât Turcii înșiși au
sfârșit prin a recunoaște că aveau întrînsul un prioten prea compromiţător.
câstfel din momentul în .care Savfet-Effendi: şi-a dat Caimacâmului consimțimântul la retragerea lui Catargiu, Prinţul Vogoride a căutat să se despartă de ministrul său.
,

«De altfel el eră obligat intru câtvă la aceasta, din cauza atitudinei co luase
soţia sa. Principesa Vogoride, care, după ce a întrebuințat toate mijloacele de
convingere

pe lângă soţul ei pentru a obţineă 'destituirea, d-lui Catargiu, s'a

retras la ţară. Aci au venit din toate părțile Moldovei svonurile despre

relele

fapte ale acestui om și a adus desperarea, în sufletul ei cu totul devotat ţărei.

«Intr'aceea, sosirea Comisarilor în laşi a făcut pe Caimacam să simţă, nevoie

de prezenţa soţiei sale, pentru a face onorurile casei, și i-a seris rugând-o'
să vină acasă. Principesa, i-a răspuns prin Principele Alexandru Moruzi, că
atâta timp cât d-l. Catargiu va fi Ministru, ea nu se va întoarce în laşi,
:

«Principele Moruzi mai adaugă, adresându-se d-lui Vogoride: «Aţi venit în
«Moldova numai de câţivă ani, fără de a aveă nimic; nu aveţi altă avere
«decât zestrea ce va adus-o fica lui Konaki. Ea va iortat purtarea din trecut
«și delapidarea unei părţi din această mare avere; dar nu vă va iertă o tră=
«dare faţă de patria sa, caro ar [i trebuit să fie și a voastră. Astfel astăzi nu
«posedaţi decât ceeace aveţi dela dânsa, și printr'un divorţ poate săi vă arunce
«pe drumuri, de unde va luat. Nu ştiu deci dacă vă convine această șansă
«pentru. realizarea sperunțelor ce Turcii vă lasă să intrevedeţi, Deocamdată

«Principesa, vă cere retragerea d- lui Costin Catargiu, şi numai cu uceastă con«diţie se va, întoarce acasă».
«Am auzit aceste vorbe dela însuș Prințul Moruzi, care timp de două zile

nu l-a lăsat în pace

«Ostenit,
primit
pentru

pe

pe Caimacam.

lângă aceasta autorizat şi de

Savfet-Effendi, şi după ce-a

asentimentul Austriacilor, cari aveau în rezervă un demn urmaș
d-l Catargi, Prinţul Vogoride: a consimţit în -sfârșit a-i cere demisia.

«Dar în timpul

acestor

tratative,

s'a şi răspândit

în oraș

svonul

despre

apropiata retragere a d-lui Catargiu. EL fusese informat, și cu o seară înainte
de a se retrage sa dus la Caimacam ca să-i ceară oarecari explicaţiuni

- asupra svonurilor, a cărora
autoritatea.

răspândire,

zicei el, nu pulcă

decât să-i atingă

DIVANURILE AD-HOC DIN fAȘI şi BUCUREŞTI, 111,
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«Prințul Vogoride, care luase dejă hotărirea, dar care ca demn fiu al
Fanarului ştie să inintă cu 0 rară nerușinare, răspunse d-lui Catargiu, strângându-i amândoui mâini— le:
«Dragă prietene, să ştii că atâta timp cât voiu
fi Caimacam, d-ta vei rămâneă Ministru de Interne».
,
«A doua. zi dimineaţa l-a chemat la dânsul și, fiind de faţă și Prinţul
Moruzi și d-l Milu, Ministru de Finanţe, i-a cerut dimisia.
«D-l Catargiu, deşi cunoaşte mai bine decât oricine valoarea ce se poate
pune în țara aceasta pe cuvântul dat, a fost la început atât de surprins de
contrastul între această cerere şi asigurările ce i se dăduse în ajun, . încât
rămase. câtevă, minute fără să răspundă, Revenindu-și în fire, el a zis Caimacamului, că ar dori să cunoască motivele acestei purtări. «Vi le voiu spune,
după ce voiu primi demisia», răspunse Prinţul Vogoride. «Şi eu nu-mi voiu
da-o decât când voiu cunoaşte motivele», a fost replica d-lui Catargiu.

«Discuţia a urmat po acest: teren ridicol, până când d-l Catargiu a declarat

că nu va face nimic, înainte de a, consultă pe Comisarul

«Deci sta dus numai decât la Savfet-Efendi. Nu ştiu

Otoman.

ce sa întâmplat la

întrevederea, lor ; dar ieşind de acolo, d-l Catargiu şi-a dat demisia.

Urmașul său este Logofătul Vasile Ghila,

acela

care

a fost

propus de

Austriaci să fie Caimacam li moartea lui Teodor Balș, și care a lăsat
o faimă
atât de deplorabilă, când a fost timp de un an Ministru de Finanţe,
sub ul„timul Domn,
a
«Nu spun nimic despre această persoană, despre care vă va informă
d-l de
Talleyrand. Il cunosc de multă vreme ca un om foarte inteligent,
foarte şiret,
foarte capabil, dar mai ales foarte capabil... de orice. Venirea lui
la pu-

tere nu însemnează deci decât

o schimbare

de persoană,

care .nu. aduce

nici o modificare sistemului.de constrângeri și fraude, ce Guvernul.
austroture, care stăpâneşte actualmente Moldova, este hotărit să-l urmeze
în contra
liberei exprimări a dorințelor populaţiunii ; d-l Vasile Ghika
vă aduce însă
mai multe forme şi mai multă prudenţă decât predecesorul
său şi prin aceasta
va fi şi mai.periculos.
„i
SE

-. «Cireulara ce a publicat ieri mi se pare că-i dă cu prisosiniță
măsura, căci
printre frazele destul de încurcate şi cu toate vorbele

de nepărtinire.şi le-

galitate, ce nu se uită niciodată în actele destinate publicităţii, se
simte în
fiecare rând ameninţarea şi planurile de constrângere.

|

«De altfel intenţiunea Guvernului moldovean de a stărui în sistemul.
stu
"reiese şi mai bine din destituirea d-lui Beldiman, Ministru de
Culte, şi din
împrejurările ce au însoțit ieri retragerea sa.
a
«D-l George Beldiman, care nu şi-a ascuns niciodată simțimintele
sale
antiunioniste și care face

parte din prea micul

numir

de persoane, cari au
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acest sentiment drept convingere,

mi se păreă că intră cu prisosinţăPI în pro-

gramul, a cărui realizare. o urmăreşte Căimăcămia.

„_«D-l

Beldiman

este de un caracter blând, cuminte, moderat și deşi a con-

simţit în mai multe rânduri să facă demersuri pe lângă

Mitropolit și cler,

pentru a-i atrage în partidul separatist, a căutat totdeauna să se
mănțină în

limitele cele drepte.

«În ultimul timp sosirea Comisarilor a dat ocazie populaţiunii atât
de apăsate

să-și facă cunoscute adevăratele ci simţiminte.'

|

«E. V. ştie că toate clasele societăţii au ieșit întru întâmpinarea
fiecărui
Comisar pentru a-i aclamă și membrii clerului s'au văzut și
ei în mare număr la aceste manifestații.
„«De atunci și în mai multe rânduri Mitropolitul, precum și
majoritatea
Episcopilor, Arhimandriţilor și Preoţilor, au mers să viziteze
pe Comisari şi
le-au comunicat dorinţele, temerile și speranţele lor. A fost
pentru întâia
oară că clerul a luat o atitudine atât de lămurită și-Guvernul,
care ştie ce
influință va aveă această purtare asupra ţărei, este foarte supărat.
|

«Prinţul Vogoride s'a plâns deci cu amărăciune Mitropolitului de cele
în-

tâmplate, și fără îndoeală d-l de Talleyrand

ce Caimacamul le-a făcut prelatului.

va informă pe E. V. de cererile

-

„«Negăsindu-l destul de mlădios, după cum se așteptă
și neputând să obțină nimic, Prinţul Vogoride a dat ordin Ministrului de
Culte să pedepsească

aspru preoții cari au luat parte la demonstraţii.
«D-l Beldiman,

care de fapt ar fi fost

sa mărginit ai adresă câtevă
preoți.
«Nici Caimacamul,

i

împiedicat

observaţiuni verbale

de -a

unui

procedă

anumit

altfel,

număr

de

o
nici cei cari îl conduc sau îl aţâţă, n'au fost mulţumiţi

de această moderaţiune şi ieri, într'o discuţie destul de vie, Prinţul Vogorid
e

i-a imputat d-lui Beldiman slăbiciunea. Acesta i-a răspuns că legile
nu dau
Ministrului, de Culte. nici un. mijloc. de.a pedepsi pe preoţi, că
de altfel el

nu găsiă în actele ce li se împută nimic de dojenit,-că în sfârșit, născut:
în

Moldova,
„

el viea să trăcască și să moară -aci liniştit, şi.că prin urmare 'nu

se simte dispus a întrebuință violenţe în contra clerului.
«La aceasta Caimacamul

a răspuns

a

că va ști să găsească un alt ministru

energic, care nu se va opri în faţa unor astfel de scrupule și a concediat
în
mod brutal pe d-l Beldiman, cerându-i demisia. Acesta şi-a dat demisiunea

și un anume Alexandru Sturdza, care : are reputaţiade a fi și mai violent:
decât d-l Costin Catargiu, a fost numit Ministru de Culte.
Se

_«Ne putem deci aşteptă peste puţin să vedem Consiliul de Ministri, aţâţat
de d-l Sturdza și condus de di1 Ghika, stăruind întro cale și mai
compromițătoare,

DIVANURILE AD-HOC DIN IAŞI ȘI BUCUREŞTI, 111.
«Imi mai rămâne

să dau scamă

E. V., de un

sa petrecut în laşi înainte cu câtevă zile.
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incident destul de curios,
ce :

|

«Guvernul posedă, afară de funcţionari, pentru a-l
secondă, câţivă, oameni,
în fruntea cărora se află un anume Istrati, despre
care am vorbit în depeşile mele precedente și pe care Câimacamul Balș
îl făcuse Ministru de Lucrări

publice.

«Acest individ a redactat o mică adresă către Savfet
-Efendi, în care separatiștii uzând, fără îndoeală, de dreptul lor, agită
foloasele ce cred a vedeiă
în mănţinerea separaţiunei între cele două Princi
pate.
a
«Fără a cercetă aci valoarea argumentelor lor,
este de mirâre că vorbese

de demersuri, ce tind să le violeze privilegiile, şi în
special că indriznese

să spună că aceste 'demersuri pot să turbure liniște
a publică.
«Aceasta este tactica Guvernului, de a prezintă, totdea
una ordinea amenințată de către Unioniști, pentru a fi autorizat să guver
neze cu asprime şi a
arătă că o intervenţie străină este totdeaunaîn perspe
ctivă,
«Toate aceste uneltiri n'ar avea mare importanţă,
dacă n'ar [i opera directă
a agenților Guvernului.
N
«Adresa fiind prinsă, s'au descifrat semnăturile
și au rămas surprinși de

a vedeă printre ele semnăturile Ministrilor de Interne
și Finanţe.

«Pe scurt, cel mai mare număr de semnaturi sunt
funcţionari și chiar străini
și nu se găsesc între ci decât şase persoane cu
dreptul de a fi alegători
sau eligibili.
i
-

«Abia patru sau cinci nume sunt de ale unor indivizi, numiţi
în limba ţărei

cu expresiunea despreţuitoare de «ciocoi.» Cam de
acest fel sunt toţi cei
cari în adresă se intitulează reprezentanţi ai tuturor
claselor sociale. O stare

analitică de semnături însoţeşte actul în cestiune, pe care
d-l de Talleyrand
își propune

să-l alăture la documentele

ce le trimite E. V.

o

«Sar fi dat cu drept cuvânt puţină importanță acestui
act, care oricum
descoperă mai ales, prin numele celor semnaţi, slăbic
iunea partidului separatist, dacă nu Sar fi văzut că în realitate ea, este opera
Guvernului.
"-. «Inainte de a fi pusă în circulaţie, ea a fost prezin
tată Caimacamului ȘI aș
[i foarte surprins dacă n'ar fi fost supusă.

aprobării prealabile a lui Savfet

Efendi.
,
|
5
„ «Pe urmă a fost purtată, -de funcţionarii unei administrați
i, a cărei primă
datorie ar trebui să fie nepărtinirea şi abținerea, şi în
sfârșit au mers cu

nerușinarea până acolo, încât au strâns semnături
și “în tribunale. De acolo
a dispărut.
e
«Ori câtă supraveghere s'a pus pentru păstrarea ei,
a fost de ajuns un
moment de distracţie din partea unui director de tribun
al, pentru ca acest

act să fie sustras. Se pare că în momentul dispariţiei

ei, sala eră plină de
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lume și că imediat Președintele Tribunalului a pus să se închidă ușile pentru
a puteă perchiziţionă toate persoanele prezente. Dar. unul dintre asistenția
avut prezenţa:de spirit să ica o hârtie oarecare din buzunar, să o rupă şi să

0 arunce în bucăți pe fereastră strigând: «Duceţi-vă de. vă căutați petiția,
în stradă.» Fiecare a căutat să meargă să adune bucăţile ; în îmbulzeală cel
ce aveă petiția se furișă, și când s'au adunat bucăţile, s'a observat că nu erau
decât o hârtie fără nici un folos,

.

«Arfi fost mai bine să tacă de acest incident ridicol. Dar Guvernul a comis

greșeala de a arătă, prea mult interes pentru a regăsi petiția.

«Fără nici un ordin și la simpla cerere a unui particular cunoscut ca se-

paratist, subșeful poliţiei a arestat pe directorul căruia

îi fusese

dată

mai

în urmă petiția. Acesta a fost ţinut închis câtvă timp; l-au ameninţat cu
moartea pentru a-l face să mărturisească și nu l-au liberat decât când s'au

- convinscă nu știă nimic, și mai ales câ au avut prostia de a fi amestecat
acțiunea guvernului într'o afacere de această natură,
|
«Astăzi e dovedit, printr'o nouă probă, adăugată la atâtea altele, că Guvernul

interimar al Moldovei nu se dă înapoi dela nici un, mijloc pentru a face să
triumte politica excluzivistă, în serviciul căreia s'a pus. Am avut de atâtea
ori ocazia să arăt că nu dau o mare valoare faptului, că aduc o probă
mai
mult și de alifel de acum înainte este rolul d-lui Comisar de a lămuri pe
E. V. asupra situaţiunii.»

Un Ordin de zi, adresat armatei de

Maiu, caracterizează

situațiunea

Caimacamul

sa ca, supus

Vogoride în 4

otoman:
«Maiestatea Sa Imperială Sultanul, binevoind a-mi face cadou un cort la

fel cu cel al comandantului suprem
dovene, ca o dovadă de bunăvoința

al armatelor sale, eu îl ofer oștirii molmea, și satisfăcându-mi'prin aceasta, do-

rința ce am avut totdeauna de a-mi arătă
particulară, pentru

armata

Patriei.»

în orice

ocazie

dragostea

mea

Secretarul de Stat Paul Balș adresează în 4: Maiu o scrisoa
re
.
Departamentului de Interne, prin care arată măsuril
e polițienești în
contra Comitetelor Unioniste și a, programelor acestora.
«Luând în considerare cuprinsul referatului No. 5.977al Onor, Departa
ment,

citat mai sus, relativla uneltirile unui partid din acest Principa
t, care și-a

luat dreptul de a se constitui formal în Comitet, care deliberează asupra,
si-

tuațiunii politice a acestui Principat, punându-și semnătura sa, colectiv
ă pe
procese verbale și publicând programe şi proclamaţiuni litografia
— te,
Sfatul
Administrativ Extraordinar socotește să iea cu privire la aceasta următoa
rele

hotărâri:
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„&0ă astfel 'de Comitete, cari nu sunt recunoscut
e de, Guvern, cari lucrează
în afară de autoritatea existentă în Principat
și au ramificaţiuni.în toate ca-,
pitaiele

judeţelor, sunt

prin însăș natura lor atinse de ilegalitate și
nu pot
fi îngăduite, căci cu cât Guvernul este mai Însufleţit
de cca mai mare dorință
de a vedeă,
viitoarele

alegeri

atâta, are dreptul de a apără

prezidate :de cea mai perfectă nepărtinire,.
cu

alegerile de orice

influință sau de orice amestec,
care într'un scop exeluziv de partid ar [i de
natură a induce în greșeală și
a face să se prime

jduea

scă sinceritatea alegerilor. Deci Sfatul Admin
istrativ.
este de părerea, că date fiind împrejurările, măsur
ile cele mai indispensabile
” ce trebue să le ica Departamentul Intern
elor, care este depozitarul puterilor
înaltei poliţii, sunt următoarele : .
Aa
aa
„&l. Să se dea ordin tuturor comisarilo
r de poliţie şi celorlalte autorităţi
„legal constituite, că deși este îngăduit tuturo
r locuitorilor ţărei să se bucure,
de, dreptul

alegătorilor

de a discută,

liber şi de a so. sfătui

cu.

privire la
viitoarele alegeri, nu e mai puţin adevărat,
că existenţa unor Comitete cari
lucrează, să încline spiritul poporului mai
mult spre o. părere decât spre
alta, întrun spirit excluzivist de partid,
este prejudiciabilă adevăratelor în-,
terese ale ţărei.. ..

|

a

N
e
„42. Să confişte și să distrugă orice
program sau proclamaţiune,. care.
ar
ave o astfel.de tendinţă, peste tot
locul unde sar găsi înțară, -.
:,,
«3. De a publică,

tendinţele de acest fel emanate dela un

Comitet ca acela
numit mai. sus, pentru edificarea publicului
în general.
.
Di
«Deci această hotărîre a Sfatului Admi
nistrativ
se comunică prin Secretarul de Stat Onora

ţului Departament al, Internelor spre :regu
lă»,

“Baronul de 'Talleyrand-P6rigod. tel
egrafiază
"în 7 Maiu "din Iaşi
d-lui 'Yhouvenel: «Savfet-Efendi și Cai
macamul sau adresat la' Constantinopole' pentru a obțineă, înlocuir
ea Mitropolitului. Singurele
învinuiri aduse în contra acestui prel
at sunt părerile: sale “unioniste.
Sunt deciși să facă. totul pentru a-l împi
edică să prezideze Divanul»,

Depeșa,: Comitelui Walewstki către Baro
nul

de- 'Talleyrand, din
9 Maiu, în care-i arată că Mare
- le
Vizir, temându-se de turburăui
în Principate, semnalează necesita
tea de a trimite în Moldova, şi
Vala
hia oștiri turceşti...

«Mehmet

ă

Pi

,

Gemil Bei a venit să-mi cetească
o comunicare,:prin

care. Marele
„Vizir îi semnalează, necesitatea,
de a trimite: trupe ' otomane.
:în
Prin
cipatele
Moldova, şi : Valahia; bazâ

ndu-se “pe aceea că
vincii poate să provoace turburări iminente agitația. ce domnește în pro=
.. „dPi
SO
e
«Cum este posibil ca desp

re acest demersal Guvernului „Oto
man, care trebue
să se fi făcut și pe lângă celelalte
Puteri semnatare ale Tratatului
din Paris,
%
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să:fi 'mers. svoriul'în Principate și să provoace
e bine si vă informez că nu i-am

oarecare neliniște, cred că

ascuns d-lui Ambasador al Turciei sur-

prinderea ce-mi făceă propunerâa sa. l-am spus' că din: multele informa-.
ţiuni ce le primesc din Principate, nimic: nu-mi indică, că ordinea materială

ar fi primejduită și că dacă se" marifestează oarecare agitaţie la apropierea
alegerilor, ea se datorește mânoperelor Caimacamilor. Am adăugatcă nu
trupe este oportun a se trimite îîn Principate, ci« instrucţiuni bune pentru acești

funcţionari.
E
.«Pe-urmă i-am amintit lui Mehmet Gemil: Bei, că. Puterile semnatare Tra-.
tatului de Paris, invitând populaţiunile româneşti să-și manifesteze pentru
întâia oară dorințele lor într'o formă regulată și în deplină 'libertate, au în:
ţeles să excludă orice

motiv. de influință externă

și înainte de toate: aceea

care ar rezultă din prezenţa unui corp de armată străină. In sfârșit am terminat zicând, că dacă -sar întâmplă, în'contra oricărei probabilități, ca să izbucnească turburări în Principate, ar trebui —afară de un caz de urgenţă absolută
— să se amâne până după operaţiunile electorale intrarea trupelor, a căror

prezenţă -acolo 'sar crede necesară pentru a asigură mănţinerea ordinei. «Aceeaș primire a obținut comunicarea turcească la Londra.

Lordul

Cla-

rendon a Spus d-lui Musurus,. şi noi împărtăşim în întregime părerea: lui,
că chiar în cazul: când ar izbucni ciocniri parţiale în unele locuri din 'Principate, faptele: acestea n'ar fi de' ajuns pentru a motivă intervenţia armată a
Turciei și că această. intervenţie n'ar putea “aveă. loc decât întrun caz de

răsboiu civil general sau de revoluţiune declarată, şi după ce Puterile semnatare Tratatului din Paris îi vor 'fi recunoscut nevoia, absolută.
E
«Cunosc corespondența Ministrului nostru la . Berlin. Când i s'a făcut
Domnului de Manteuffel comunicarea Marelui Vizir, el a răspuns Trimisului
Turciei, că veştile ce le primește din Principate nu-l fac să creadă că ordinea, ar puteă fi acolo turburată și că forța armată locală i se pare de

aie

cu totul! îndestulătoare pentru a mănţineă ordinea»,

„D-l. Victor-Place, arată. Comitelui Walewski, în 15 ,Maiu, sistemul
de. destituiri din. tuneţiunile publice și de inlocuiri,. practicat de Cai-

macamul Vogoride...
«Sistemul

.

|

|

e

destituirilor din cauza, părerilor unioniste continuă tot aşă ca şi

înlocuirea celor . destituiți prin oameni compromiși,
decât promisiunea de a lucră în contra Unirei.

dela. cari nu se cere

«De. curând a fost supus acestei operaţii stranie Divanul de” apel,
|
«Aga Niculae Burki, membru al: acestui tribunal, s'a pomenit destituit şi

înlocuit cu d-l Pappafil, care “sub
. Guvernul Prințului Ghika a fost scos:din

DIVANURILE AD-100 DIN IAŞI ŞI BUCUREŞTI, 11.
serviciu pentru

defraudări considerabile,

ferat al Ministrului de Justiţie,

Aa

dovedite.și constatate -printr'un re-

N

E

„ <D-l Ştefan Silion: destituit, şi înlocuit
prin d-l Dimitrie

afaceri al Prințului

Vogoride..
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Burduja, om de

«D-l Ştefan Grigoriu, înlocuit. din cauza părer
ilor sale unioniste și înlocuit
cu loan Scorpan, al cărui singur merit este
că e separatist, . o

-. «Un .0arecare Filipide a fost numit supleant la Tribu
nalul de apel, deși n'a

făcut niciodată parte din magistratură.
nuitorul abuzurilor lui N. Cantacuzino.

Ele un delapidator, dovedit și tăiîn Ministerul său de. Interne sub .

Prinţul Ghika şi de atunci a rămas funcţionar
al d-lui Cantacuzino, actualMinis

mente

tru de Justiţie.

R

„„ «Deci în afară de faptul odios al acestor

Ra

DI

destituiri, un lucru izbeşte mai

mult: valoarea oamenilor cari sunt aleși
ca succesori.
ÎI
«In zadar opinia, publică 'respinge astfel de
alegeri, în zadar se ridică în
potriva! lor antecedentele, purtarea, actele
lor, aceşti oameni sunt separatiști
sau promit să fie; este de ajuns Și în orice
caz sunt motive să se aleagă
astfel de instrumente pentru a apărăo cauză,
care până acum n'a fost 'susținută decât prin mijloace necinstite.
Ia
aa
„«De altă parte serviciul militar dă ocazie
la promoţiunile cele mai scan-

daloase.

MR

«Nu eră de. ajuns că o armată

E

E

Ra

mică, abiă de 2,000 de oameni, dădeă,
cu-

riosul spectacol al unui personal ofițeresc,
în care sunt. vreo 60 de coloneli ;
numărul ofițerilor crește
: pe fiece zi și ultimele două numere
conțin peste 30. de promoţiuni nouă.
a

oficiale

ale «Gazetei»
,

«Ministrul de Răsboiuse plânge că Caimacam
ul face promoţiuni direct din
propria lui iniţiativă, chiar. fără să aştepte sau
să ceară prezentarea reglementară. Intre altele Ministrul de Răsb
a oi
obseru
vat că toți ofiţerii astfel
creaţi sunt fii
de

alegători şi voiu adăogă că un oarecare

Andrei Stamati,
destituit de Prințul. Ghica pentru defraudările
' cele :mai revoltătoare, afost
numit şeful intendenței militare. Nu se
putcă să i se încredințeze un post
care
să convină

mai" bine. instinctelor

lui rapace,

«Este bine de observat 'că; toate promoţiuni
le

..

e

sunt contrarii art: 19 din

Regulamentul Organic, care opreşte pe
Caimacami de a acordă grade în armate ori ranguri de boierie. Acest abuz de
ranguri poate aveă mare influinţă
pentru alegerile ce se pregătesc.
ie
«Domnitorul Mihail Sturdza, pe care scrup
ulele “nu-l prea împiedicau, s'a
servit . mai de multe ori de acest mijloc”
când avcă vreo temere. de. rezultatul unei

alegeri. Astfel Prinţul Vogoride se strădueşte
a urmă acest exemplu
și a făcut în urmă 'niște: numiri de boieri,.
cari s'au semnalat cu toţii. prin

activitatea de a secondă
e

manoperele

Guvernului.

Cred inutil de, a le trans=

i:
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crie aci numele,

dar nu pot! să nu arăt-0 împrejurare foarte

care a însoțit numirea lor:
“«Caimacamul a ţinut să -predcă

i

aaa
semnilicativă,

:
cl însuș decretele. indivizilor, pe

cari îi

«răsplățiă și le-a ţinut această cuvântare : «Sa spus atât de mult că autori«tatea, domniei mele s'a sdruncinat, încât am voit să dau o dovadă de puterea
«ci, chiar în prezenţa : d-lor Comisari. Această dovadă constăîn exerciţiul
«deplin şi întreg al prerogativelor ce mi se tigăduesc. Deci vă acord, -Dom-

«hilor, titlurile arătate,
în. aceste decrete». Este ușor de înțeles ce armă și co
- mijloe de corupţiune va aveă Guvernul în mâinile sale, dacă i se.lasă dreptul
de a conferi titluri, De altfel el e dispus să uzeze din belşug.de acest drept.
Sau pregătit şi semnat. mai multe mii de decrete de boierie;: titlurile și
numele se lasă în albşi decretele vor fi trimise :în judeţe. In momentul
alegerilor

prefecţii

vor

chemă

pe alegători

și le vor. zice:

«Dacă

votaţi

«pentru candidatul Guvernului, o să vă dau cutare rang. lată decretele în cari
«n'am decât să .vă pun numele şi rangul, asupra căruia am. convenit. Sunt
De
|
p
«gata să vă plătesc»,
«Aceste decrete au în ţară o influinţă foarte. mare, căci ele conferă boieria
și toate privilegiile împreunate cu dânsa; de aceea puţine arme atât de pu-

ternice sunt în mâna unui Guvern neleal..

.

:

«Intr'adevăr scandalul a ajuns la cele din urmă margini ;, trebue să vină
cinevă în această ţară pentru a asistă la un astfel de spectacol. “Dar "mai

trebue ca oamenii; cari îndrăznesc să-l facă, să știe că sunt susținuți
'în orice
împrejurare de către Puterile :de:o rea credință egală cu a lor și în special
trebue să li se fi făcut, pentru a-i îndemnă, niște promisiuni prea seducătoare. »
In

2, 4 Maiu

Funcţionarii separatiști adresează Comisarului Turciei

Safvet-Efendi următoarea
«Excelenţă,
«Intemeindu-ne

petiție:

pe generozitatea și mărinimia Maiestăţii: Sale

Augustului nostru Suzeran,

care garantează Moldovei

mănţinerea

Sultanului,

vechilor

privilegii cunoscute de către: glorioșii Sultani; Intemeindu-ne pe textul acelor

privilegii, prin cari Inalta Poartă ne asigură, păstrarea Moldovei, . păstrarea,
autonomiei Moldovei și păstrarea Guvernului nostru naţional; Intemeindu-ne
pe "Tratatul. încheiat la Paris în 30 Martie, prin care Marile Puteri întăresc
privilegiile Moldovei și rămânerea ei sub suzeranitatea Inaltei Porţi: Noi
cunoaştem.

o abatere : și o răsturnare a, acelor privilegii, o jignirea Tratatului

de Paris, o urmare ilegală, fuzia - Moldovei cu Valahia, fuzie. care n'a existat
niciodinioară,
a
a
e
» «Convinşi totodată că o asemenea iuzio ar A funestă în toate privirile, că
ea ar deşteptă zivalităţi între : noi și : Valahieni,
+$

'

. cari. ar provocă

nenorociri
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transformare.. sar compromite

existența patriei noastre ; — Incredinţaţi
.că şitinteresele sociale ale Moldovei

de asemenea sar compromite pentru ale -Valahizai,:
care . între alte 'avantagii
ar posedă şi avantagiul “majorităţii ; — Incredinţaţi că,
fericirea patriei: noastre
trebue să o așteptăm 'dela instituţii bune, .iar. nici
cum - dela; întinderea teritoria

lă :prin' unire. cu Valahia ; = Dorind a păstră.
şi în..viitor. pacea şi
armonia:c
: Valahi
ua, şi a nu da nimănui prilegiu de intervenţie
'sub oricare
nume sau pretext; — Dorind a aveă întreaga noastră
, autonomie şi o iputere
legislativă neatârnată de puterea domnitoare, dinain
tea căreia să fie. răspunzători funcţionarii - Statului ; — Dorind, în sfârșit
, a nu pierde Moldova și
privilegiile :ei moştenite. şi câștigate, în schimb
pentru un viitor eventual și nesigu

r 3— Păstrând recunoștință și simpatie pentru' prospe
ritatea Imperiului
Otoman: — Am' aşteptat cu încredere şi în compl
etă .linişte conipunerea

Divanului ad-hoc, chemat 'de:a rosti dorinţele
în privirea
tutelor și Regulamentului actual...
ci
N

reorganizării StaDa

«Insă, văzând cu îngrijire, noi locuitorii din
toate clasele Moldovei, -cvenimentele ce se desfâşură, chiar în” prezența, Excele
:nțe
Voastre
i , văzândcă în
loc de repausul atât de dorit, după o lungă
agonie și calamităţi de un șir de
ani,. cari au apăsat obosita noastră Patrie,
ne. găsim acum expuşi unor lucrări ţintitoare a ne lovi privilegiile, și a
compromite liniştea Moldovei: —
Cu umilință

supunem Augustului nostru Suzeran, prin: organu
l Excelenței
Voastre, rugămintea noastră, ca în temeiul legătu
rilor ce ne sunt garantuite
prin: vechi

- capitulaţii şi prin . Tratatul. de Paris,
să: ni se păstreze Moldova,
și autonomia €i, singurul mijloc. pe care se
reazem
liniște
ăa și fericirea-'țărei,

«Avem onoarea ne însemnă

e

»icAi. Excelențe
: Voastr
i e prea plecaţi şi supuși servi:

e

Sa

(Au iscălit) «Panaioti: Balş, Secretar de Stat,
Ministru Afacerilor străine;
Colonel 'Rossetti,. adjutant “ Caimacamului;
: Maior “Christea, comandant

“militar al“ Capitalei ; Colonel.

Scheletti,

adju
. Caima
tacamul
nt

ui, director
“Departamentului de Interne; 'A..A. Sturd za,
director Departamentului Finanţelor ; loan: Drăghici, director Departamentului
Lucrărilor publice ; C.
“Carp, membru Divanului domnesc; A. Soroc
iano, candidat la Divanul
domnesc;
Teodor

preşedinte

G. Cigara (străin, supus .rusesc),
Burada, președinte "Tribunalului

membru "Divanului domnesc ;
criminal ; Spătar Pancrati,

Tribunalului 'din Iaşi ;- Gheorghe

Iaşi; C. Voinesco,

membru

tăreilor ; B. Drăghici,

Caliman,

ispravnicul de

Divanului legislativ; P. Ra do, vornic. por-

controlor Statului ; C. Balaeș, cassie

rul -Departamentului Finanţelor; D.'Gane, membru Divanu
lui legislativ ; J.. Eni, președinte "Tribunalului din Piatra ;. Costinesco,
judecător la 'Tribunalul din

Piatra;

G. Asachi,

arhivist Statului şi redactor «Buletinului

Oficial» ; Em.

239
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:

- Codrescu, membru Divanului; M. Străjescu, agent princip
al: Guverâl
„nului: pentru propaganda. antiunionis;'tăN. Drossu,: director la Departa-

mentul de Interne;

Const.'Alcaz (supus rusesc), secretar Consiliului sa-

nifar; P.. Sterian, șef de secţiune la' Departamentul Lucrărilor publice; T.
Albineț, idem lu Interne; Antoniadi, idem la Secretariat de Stat; A.

Braesco,

idem la Finanţe ; Malcoci, secretar la arhiva Statului; Calici,

revizor la Departamentul de Interne; Florescu șef de biurou: la; departament de interne; A. -Boghian, funcţionar la Departamentul. de: Finanţe;
B. Stamati, protocolist la Tribunalul din lași; |. Lazarini, profesor-la
şcoala Statului; |. Sacara, idem; B. Gregori, director: poștelor; G.. Vasiliu, funcţionur la poliţia din'Iaşi; A. Steriadi'(străin),. subdirector vămilor; Castrino (străin), funcţionar vamal; M. Mihailescu, idem ; Schin-

teiu, idem; Parra (supus
Scarlat Climenti; idem;

austriac); loan: Ciudin, fără proprietate;
Chirica, idem; C. Palladi, idem, T..Ro-

manu, idem; J. Beker, idem; C. Gane, idem; G. Plastara (străin),
supus grecesc; Calliarchi, idem ; Papuzoglu, . "idem; G. Papafil;N.

B. Docan; Alecu: Balș, logofăt; j. Alexandrescu;

N. Istrati, pos-

tolnicș |. Istrati, spătar. -

a

ia
.

Depeșa d-lui. “"Thouvenel către Comitele Walewski, din 18
expune situaţia politică din Constantinopole:

Maiu,

: cRamazanul pricinueşte nişte trăgăneli față de curi n'am .ce să fo; dar
sper ca cu primul curier să pot transmite 'E..V. o copie de-pe insteucțiunile pe cari Poarta sa văzut nevoită u le trimite lui Savfet. Efendi, în urma
demersurilor mele pe lângă Marele Vizir.
i
2
«Din nenorocire nu cred că o atitudine mai corectă: “din partea Comisarului
„otoman ar fi de ajuns pentru a schimbă starea! de lucruri arătată de d-l
Baron de 'Talleyrand. Rapoartele d-lui Baron de Richthofen şi ale d-lui Benzi,

cari mi-au fost comunicate; sunt tot atât de precise şi de întristătoare. Dâcă,
este foarte regretabil că mărturisirea d-lui Basili nu s'a adăogat la cele ale
colegilor săi, totuș sper că d-nii Comisari ai Franciei, Prusiei și - Sardiniei

vor luă act: de:protestarea ce li s'a remis în lași, pentru a provocă,
din partea :mojorităţii Comisiunii Europeane, un act pe baza căruia,
„cercă a obținea cevă'la Constantinopole.
„" «Cererea 'ce aș fi formulat-o singur pentru a obţineă destituirea

cel puțin
să pot înînE
Caimaca-

mului Moldovei și a ministrilor săi ar fi fost un incident prea grav şi nu
-m'am crezut autorizat să trec -cu atâta sgomot peste instrucțiunile ce. Guvernul Impăratului le va combină fără îndoeală cu Cabinetele, cari ţin: ca și
'el să cunoască adevăratele dorinţe ale populaţiunii moldoveneşti. «Limbagiul meu a fost destul de categorie, pentru ca, să pregătească Poarta
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la exprimarea
cea mai severă a nemulțumirei noastre, și am găsit la d-l
Ministru al Rusiei, la d-l Ministru al Sardiniei şi la d-l Insărci
nat de. afaceri
al Pruşiei întreg ajutorul ce-l puteam aşteptă, până la primire
a ordinelor gu-

venelor lor:
|
N
a
<Ar fi fost zadarnic, Domnule Comite, să mă adresez d-lui Intern
unciu
al Austriei, dar am crezut că trebue să informez în mod sumar
despre de-

mersurile mele.pe
«Lordul

Stratford

d-l Ambasador al „Angliei şi să-l rog a mă secundă,
mi-a

răspuns

în aceşti

termini :

.

a

«Scandalurile şi nedreptăţile, de cari îmi vorbiţi, îmi sunt necunoscute,
«afară de menţionarea lor în adresa D-voastre. Nu înţeleg de ce:d-l;
Henry

«Bulwer

nu s'a dus la Iași, însă d-l Stanley, care-l reprezintă acolo, este mul-

«ţumit de Prinţul Vogoridi. Se pare că greutăţile provocate în Bucureş
ti nu

cexistă în. Moldova, unde prin urmare se procedează fără încetar
e la execu-

«tarea Fermanului. Mi se pare că acestea privesc autorităţile locale
și nu pot

«înţelege modul de a vedeă al unor Comisari, cari, separați de colegii
lor, şi-au -

«permis un act de intervenire, care după părerea mea ar fi fost mai
potrivit

«să se facă din partea întregei Comisiuni. Fiind informat că Poarta
"«nu :numai simțimintele D-voastre în această privință, dar și ale
„«reprezintanți
m'am
, crezut dator să i le fac cunoscute și pe ale
»: «Deşi exprimată sub forma condiţională, doctrina Ambasadorului
foarte lămurită şi E. V. poate judecă ce ajutor pot speră din partea

cunoaşte
altor trei
mele.»
englez e
colegului

meu atât acum, cât și mai târziu. l-am trimis pentru edificarea, lui personală petiția Moldovenilor către Comisiunea Europeană și am răspun
s adresei
-lui, că cu tot regretul de a nu-i împărtăși părerea, voiu continuă
a face tot
ce va depinde

de mine, în conformitate cu

instrucţiunile

ce am, pentru a

asigură libertatea și sinceritatea operaţiunilor electorale în Princip
ate.

«Deci am redactat pentru d-l. Outrey instrucțiunile ce. am. onoare
a
transmite alăturat E. V. şi am. rugat pe d-nii Butenief,
Durando şi
“Gundlach să, însăreineze, pe primii lor dragomani de a
face astăzi un
mers, care. să-l sileuscă și pe Reşid Paşa a se explică
cu ei.
.
i

;
le
de
de_ ,

«Marele Vizir știu că a fost extrem de surprins de idea că manope
relo'
“Caimacamului Moldovei ar. putea, fi considerate, din cauză că nu
sint pe„depsite,;cao ofensă a demnităţii Puterilor, cari ieau în serios
ancheta ordonată de Congres

și înclin a crede că discuţia se va face cu folos

pe acest

“teren, dacă Rusia, Prusia şi Sardinia vor. consimţi a o pune deodat
ă cu noi.

“Ceeace pare.în orice caz ncîndoios, e că fără o lovitură
puternică, intrigile
Porții, excitate de Austria, tolerate de Anglia și servite
de instrumente oarbe,

"vor triumfă la Iași și probabil și -la Bucureşti. In cât privește
acţiunea mea
personală,

îndrăznesc a spune că-mi va, fi imposibil a o împinge mai departe
1
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în cauză,- în contra, datoriilor mele

de Agent

mâlo! de „Ambasador, politica Guvernului Imperial.

și a+ drepturilor

-

Dopeşa d-lui Victor Place către Comitele Walewski, din. ai Maiu,
deserie” arestările politice ordonate de Vogoride :
3
“<li ziua de 4 a lunii trecute am adus la cunoștința E. V., că arestările
politice m'au îndemnat a face împreună cu colegii mei prusian şi rus 'un
demers colectiv pe lingă Caimacam, spre a obținea oarecari lămuriri pentru

Comisiunea Europeană.
«Prinţul Vogoride ne-a repetat cu insistenţă, că nu va da informaţiuni decât
la o cerere serisă din partea noastră. Am bănuit de sigur că aceasta nu oră
decât o cursă pentru a aveă ocazia să ne dea un răspuns în felul aceluia ce
ni l-a dat la 4 Aprilie și a cărui copie am trimis-o de curând. Cu' toate

acestea am crezut că eră necesar să se pună

pentru

a nu

lăsă

cestiunea în: chip "definitiv,

nici o îndoeală asupra modului nerușinat, cum înțelege Gu-

vernul Caimacamului

a-și împlini mandatul.

De altfel cum

cunoșteam

dela, *

„Însuş' Prinţul Vogoride şi dela Ministrul său de Externe: pretenţiile ce le
are faţă de Comisiune, doriam să-i cruț d-lui de 'Talleyrand ' conflictul ce i
se pregătiă, prefer am stii micșorez

gravitatea, luându-l

pe

socoteala mea.

Am scris prin urmare Caimacamului o scrisoare, în care mărginindu-rnă a-i
aminti promisiunea verbală ce mi-a făcut, îl rog -să-mi dea asupra arestărilor informaţiuni,

'rului Imperial.
|

pe cari să le pot transmite Guvernului, meu și Comisa-

«Răspunsul ce mi-a dat prin]Ministrul său de Externe nu mai lasă nici o În-

docală asupra sistemului ce a adoptat: de a lucră în mod 'nelegal, de'a nu
da înapoi dela nici o manoperă perfidă pentru a falsifică alegerile, și de a r6fuză apoi orice explicaţie care l-ar incomodă. Această procedură este cea
mai comodăşi mi-a spus cu gura mare că este hotărit să se servească de
ca faţă de Comisiune la prima cestiune :ce i se va, prezintă. Este :dar im„Portant a şti ce însemnează în acest caz pentru Caimacam Comisiunea. :
«Supus

și plecat îîn fața Comisarilor turce și austriac, a căror îndrumare

urmează cu o ascultare

o

admirabilă, el: nu se îndreptează decât în contra

acelora dintre Comisari, cari voesce o aplicare legală a Tratatului din Paris.

«EL

este foarte mult încurajat pe această cale de Agenţii austriac: și ture,

cari găsind în el un om

care le face perfect afacerile lor,

au natural înto-

'resul să anihileze cât se poate de mult rolul „de înaltă supraaveghero a Comisiunii.
«Dar ceeace arată o rară neruşinare este îndrăzneala, cu care Caimatamul

'sprijineşte sistemul său pe

autonomia

Principatelor.

Pe când de o parte su-

pune cele mai mici acte ale administraţiei sale și alegerea „tuturor funcțio-
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narilor la aprobarea Câniisarului Porții
şi Agentului: austriac, fără să creadă
că prin aceasta autonomia este. atinsă,
de altă parte nu-i este teamă să spună
că informaţiu

nile 'date Comisarilor de: bună credință ar
compromi

te această
autonomie.: Este nevoie de mare răbdare
pentru a, rămâneă în marginile politeţei, asistând la un spectacol, care
pe lângă toate nu e decât o continuă
bătaie de joc în fapte și -vorbe 'a Congr
esului din Paris...
„«Ceeace agravează. situaţia. este. că dacă,
Guvemul moldovenesc este autorizat

să răspundă astfel la toate cererile de expli
caţiuni, ce, vor adresă Consulii în numele Comisarilor lor, rolul nostr
u de observatori şi informatori va
- fi de un folos neînsemnat, „căci ne va,
fi imposibil a verifică. cevă..
| «Sunt cu atât mai obligat să semnalez,
acest inconvenient, cu. cât, listelo
electorale vor apăreă şi momentul. alege
rilor se aproprie,
Ra
E
«Atunci fără îndoeală,” se vor face abuzurile
cele mai mari, şi findeă, Guvernul va refuză să răspundă la, cererile
noastre, ne va fi aproape. imposibil
să conf

runtăm diferitele aserțiuni. Caimacamul are totde
auna răspunsul gata,:

«Aceasta nu priveşte decât
«să, se amestece.»

pe. „Mold
!
oveni ȘI Guvernul
«

lor,- iar Consulii „n'au

.

:
gel
In acest moment apare. din nou. în foai
a “Oficială a Guvenului
Fran

cez

«Moniteur Universel»

«Guvernul
ci vrea, să-și
recurs Ja un
bitrariu. ce-l

din

21 Maiu un nou avertisment :
moldovenesc nu se mulțumește să influenţez
e votul alegerilor
rezerve şi alegerea „candidaţilor, Pentru
a-și ajunge „scopul,
expedient care încoronează sistemul de const
rângere şi de arurmărește cu atâta îndarjire. Paragraful Val
Fermanului do

convocarea Divanurilor ad- hoc determină număr
ul

deputaţilor ce, trebue

' ;să
trimită fiecare oraş, Capitala + va trimite din parte
a ci patru depuţaţi. Evident
că

corporaţiunile de negustori! şi de industriași: vor
da cel mai mare, număr
de alegători. Căci fiecare: din ele va delegă
câte' trei! împreună cu starostele
ei. Guve
rnul

moldovenesc

a înţeles cât ar fi de important pentr

u realizarea
proiectelor sale a se numi de corporăţii alegătorii
'cari împărtăşesc vederile

sale. Prin urmare

a, însărcinat pe, starostele cel mare, care-i este

devotat, să
supună starostilor, celor 34 de corporaţiuni un
proces Verbal, pe care să-l.
semn

eze în alb, după ce' vor fi indicat: pe o foaie
separată "numele candidaților lor. In: posesiunea acestui . document, acope
rit de semnături, Guvernul
va puteă înscrie întw'însul fără griji numele
“alegătorilor! ce-i vor conveni
și face să triumfeze ideile lui în numele dorin
ţei. poporului. Acest fapt. va
păreă de sigur” de necrezut și mM'aș, fi sfiit
eu însumi de a-i da credinţă, cu
toate cele ce se întâmplă 'sub ochii' mei, dacă
nu "mi-ar fi fost! afirmat de
însuş starostele unei. corporaţiuni, ecare mia comunicat în acelaș_timp procesul”

verbal pregătit de Guvern.»

a
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O; telegramă a Baronului 'de 'Talleyrad-Pârigord comunică Comitelui Walowski în 25. Maiu, că: abuzurile
Caimacamului Vogoride
întrec orice bună cuviință, și arată deciziunea
Comisarilor Franciei,
Prusiei, Rusiei: şi Sardiniei de a.nu intră, în relaţiune cu un Divan

convocat

sub. astfel de auspicii:

ARE

.

«Rapoartele Domnului Place din 15, şi 17 Maiu dovedesc că abuzurile
"Caimacamilui Moldovei, cu privire la dispoziţiile, electorale, întrec "nargi'nile ruşinei. Conivenţa Austriei este învederată, Savfet fiind absent, Comisiunca nu este constituită. In înțelegere cu colegii 'mei prusian, rus și sard,

m'am crezut dator a declară astăzi în Procesul Verbal al primei ședințe și

în mod preventiv, că nu este potrivit, cu demnitatea, Puterilor reprezentate
în Comisiune de a avcă să trateze cu un Divan convocat sub astfel de auspicii. Aceasta, este intențiunea mea, afară de a nu voiu primi un ordin al
FE. Vi sau o părere contrarie a d-lui Thouvenel, căruia îi comunic această
depeşă. Dacă Caimacamul şi sistemul ce el reprezintă nu vor [i schimbaţi,
alegerile din Moldova nu vor fi decât o comedie nedemnă. J

„Depeșa d-lui Thouvenel
dă: relaţiunea

stării de

către Comitele Walewski

lucruri. și a

din 25 Maiu

intrigilor din Constantinopol:

cAm avut onoare a anunţă B. V, în postscriptul ultimei mele depeși, că

Marele

Vizir, în urma unor nouă demersuri „din partea, mea, la cari

s'au

alăturat Ministrii Rusiei, Sardiniei şi “Insărcinatul de, afaceri al Prusiei, sa
hotărit să supună încă odată Consiliului cestiunile rezolvite la început într'un
sens, pe care am declarat. că nu-l pot admite, și anume: — 1. Comisarul
Otoman în Principate va primi. ordin să se întoarcă numai decât la Bucu-

„reşti. — 2. Ministrul Afacerilor-'străine va convocă oficial pe reprezentanții
Puterilor semnatare Tratatului din Paris, pentru a hotări asupra pretențiunei Caimacamului Moldovei de a procede la operaţiunile

electorale, fără

a aşteptă. soluțiunea, îndoelilor relative la interpretarea unor clauze ale Fermanului.

|

clmi rămâne să. raportez, cum s'au petrecut lucrurile.

«Primul

dragoman

al Ambasadei

a prezintat lui Reşid Pașa o copie îa in-

strucțiunilor anexate la depeşa mea din 18 Maiu, chiar În momentul în care -

A. S. îl intormă confi idenţial despre proiectul | Stabilit

dresă, mie, precum

în

ajun

de a-mi

a-

și d-lor Butenief, Durando și Gundlach o notă verbală,

dictată, de Ambasadorul „Angliei şi de Internunciul Austriei, să respingă
ca

nefundată

cererea noastră principală. Marele Vizir și-a exprimat dorința de

a arătă Lordului Stratford şi Baronului de Prokesch singurul act în
care părorea mea a fost consemnată, cu motivele ce o sprijiniau, şi d-l Outrey
Sa
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grăbit să consimtă, la această comunicare, E. V. va vedeă
din cele două
documente alăturate: aci, că colegii mei, luând cunoștință
de argumentele

mele, au găsit o ocazie mai mult dea persistă în păre
rea
lor şi de a expune
o.teorie cu totul opusă. Ei nu s'au mărginit numai
a discută cestiunea con-

troversată, ci au contestat, natura și validita
: înțeleg
tea
erii stabilite între noi

înainte cu trei săptămâni, pentru a supune

cercetării Comisiunii

Europeane

îndoelile ce ni sau presentat; și. ca:și cum n'ar fi fost deajuns
atâta, ei şi-au
expus întrun mod foarte curios, preocupările cari sunt
cu. siguranță mobi-

lul purtării lor. Deşi îndrăznesc să atrag atențiunea
E. V. asupra, textului
-Însuș al instrucţiunilor d-lui Ambasador al Angliei
și alo d-lui Internunciu al
Austriei către primii lor dragomani, -cred folositor
a expune mai jos puncturile cele

mai

semnificative.

-

Sa

NI
«lată mai întâiu, cum se exprimă d-l Baron de Proke
sch : cA opri exo«cutarea Fermanului în Moldova din cauza îndoelilor
de interpretare ridicate

«în Valahia... ar însemnă a subordonă şi a pune astfel
într'o stare do depen-

«dință una față de cealaltă cele două

provincii, a căror

independinţă

reci-

«procă este unul din privilegiile cele. mai vechi şi mai
sfinte garantate de

«Poartă. ..

De

E

«Lordul Stratford reia la rândul său cestiunea
în acești termini :
|
«Nu este nevoie să punem temeiu pe incidentele
produse ; este de ajuns că
«spiritele. s'au aprins în cestiunea Unirei, că
Comisarul Otoman şi-a făcut în«trarea în lași în. mijlocul unei mulţimi ațâţate
, că spiritul de partid s'a de«elarat
«În

. în cluburi și procesiuni, etc., ete»..
cât privește argumentul

ta

final, care cuprinde o apologie indirectă a
tu-

turor scandalurilor. administraţiei. Prințului Vogori
de,

amintit, că d-l Ambasador

al. Angliei l-a afirmat, deși

trebue
aveă

de asemenea, .
pe

masă, împreună cu o scrisoare în. care i se semnalau
impresiunile d-lui Baron de
Talleyrand, ale. d-lui Baron de Richthoffe-și
n ale d-lui Benzi, voluminosul

Memoriu

adresat Comisiunii :Europeane

mai cinstiți din Moldova.
- <A bănui mai

dinainte că Caimacanul

de, bărbaţii cei

a

mai

consideraţi :și

pt

este în' stare să nu-şi cunoas

că datoriile sau să denatureze intenţiile bune. ale Puteril
or, ar: însemn
a: ă
duce

zelul și prevederea la exces.
a
a
„«D-l Baron de Prokesch, recunosc, nu-și ascund
e jocul. El proclamă sus
Și tare, că, Austria este contrară Unirei şi va face
totul pentru a o împiedică,
EL însuș lucrează în consecință, și-i urmăreşte
scopul, fâră să-i pese de mij-

loace. Mă aşteptam. deci să-l am de adversar şi nu-l
învinuese pentru nici
o armă întrebuințată în contra mea. Cecace mă
miră este că o afacere, în
care
nu este de regulat .decât.o cestiune de

drept: și nu

este

de

lămuri

t
decât o cestiune de: bun simţ, a fost transformată în
o luptă de avant-pos=
Analele A. R.—Tom.

XXXIII.— Memoriile Secţ. Istorice,

11

958

|
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turi privitoare la Unirea Principatelor. Mă: mir “că în această luptă d-l Internunciu al Austriei ar6 de! sceundant pe d-l Ambasador al Angliei, că d-l
Stratford întrun 'document oficial laudă dispoziţiile Ministrilor turei, exage-

rând importanţa: unei agitații, pe 'care Lordul Clarendon a, găsit-o de
curând
cu totul naturală și cu 'totul simplă, și că taxează de zel excesiv, de 'prevedere neoportună o îndoeală oarecare asupra lealităţii Prințului” Vogoride
.
«In acelaş timp; când: sc prezintau. intrucţiunile celor doi colegi ai mei lui

Reșid Pașa, acesta eră îndemnat să s6 opună în: contra pretențiilor! intol6rabile âle Ambasadorului Franciei, şi declară că dacă sar convocă o Conferinţ
ci ă,
n'ar luă parte la dânsa.: Aceasta însemnează a se da Marelui Vizir
curajul: de a înfruntă ameninţarea, pentru care mi-ain pus stăruințele. Domnii
Ministri ai Rusiei,

Sardiniei și

d-l

Insărcinat

de

afaceri

al Prusiei

'Şi-au

îndreptat stăruințele
'lor în acelaș: sens, ca şi mine.
i
|
" «Mi-am dat cu serupulozitate toată, osteneala, în comunicările mele' directe

precum şi în cele cu cari am: însărcinat pe primul dragoman al Ambasadei,

cu mănţinând cu tărie hotărirea mea de-a nu primi ca încheiere a desbaterilor nota ce fusese: vorba să mi se adreseze, să nu:mă despart de'limita ce
am obiceiul să păstrez în relațiunile mele cu Ministrii turci. Dar nu m'am

crezut obligat la aceeaș rezervă faţă de doi emisari, trimişi învedera
t ca să

mă ispitească
din partea Marelui Vizir și să mi sperie de: urmările rieînţelegerii publice cu Lordul: Stratford. : . .:
"«Reşid-Paşa' ştie — îmi

-.:

a

ziceau ei — că aveţi de o mie

de ori dreptate ; el

«are toată prietenia pentru D-voastră, un devotament desăvârşit pentru
Francia.

«Cereţi-i
ce

voiţi și vă -va acordă,
dar credeţi-l, poziţluiia:
este foarte grea.

«Lordul Stratford îl pliotiseșteîn mod oribil; dar nu: desperează că va scăpă

«de el. Ambasadorul Angliei. numai

la idea că sar pute
-săăvi se cedeze,

«a fost:cuprins de o furie'cum nu s'a mai văzut»:

o

”

i

"La, aceste insinuări am răspuns declarând că nu pot 'să' mă abat
dela 1i-

nia 'de purtare ce mi-o idică datoria
Comite — şi cer iertare pentru aceasta
ceastă împrejurare eră; să. icau “exemplu
puţin odată sistemul care-i reuşeşte de
simulat

un acces

de

supărare

și am

mea.Şi atunci-am socotit, Domnule
E. V.,— că cel'mai bun lucru în adela decanul meu şi să-i adoptez cel
mult timp. Deci la rândul meu am

declarat interlocutorului: meu

intimidat,

că dacă lucrurile. se petrec în -acest mod la Constantinopole,
nu voiu da înapoi în faţa nici unei piedici și nu mă viou lăsă bătut de
persoane furioase.

-„ «Cătevă.ore mai târziu, Divanul s'a întrunit, fâră să se mai
ţină seamă de
curioasa, ceremonie, pe care Musulmanii o numesc Noaptea
Puterei (când se
oferă, Sultanului o roabă. din partea uneia din surorile sau
ficele sale), și după
cetirea instrucţiunilor mele din '18 Maiu și a răspunsurilor d-lui Ambasad
or
al Angliei și a Internunciului' Austriei, discuţia:sa încheiat prin convocar
eu,
.
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unei Conferinţe a Reprezentanţ
Curţilorilo
semnat
r.
are "Tratatului din Paris.
Din patru câţi, eram, ne-am găsit cinci deacord,
dacă nu asupra, cestiunei

de fond, cel. puţin asupra. cestiunei de formă, și Poarta
în definitiv
s'a, ală-

turat la părerea; exprimată de d-nii Butenief, Durand
o, de Gundlach și de
mine cu -privire la competința.ci excluzivă. „Anunţ
ând acest. rezultat;, d-lui
Outrey în dimineaţa de Joi, 21 Maiu, Reşid Paşa
.m'a rugat.să nu spun .că
cu aș fi reclamatîn ultimul rând, în mod categoric,
întrunirea în Conferinţă

plenară a autorilor Fermanului şi a-i lăsă meritul,
în ochii disidenţilor, de

a
fi oferit el acest mijloc de împăcare celor două,
partide. Marele. Vizir a dat

în acelaș timp primului dragoman al Ambasadei o copie
de pe observaţiunile
Lordului Stratfordși ale Baronului de Prolesch asupra
instrucţiunilor mele.

N'am crezut potrivit să las să se pună în arhivel
e Porții o combatere a modului meu de a vedeă, fără a-i adăogă o replică,
şi am redactat sub forma
„de instrucţiuni către d-l Outrey un act, ce am.
avut onoare a-l transmite
E. V. şi în care sper că am domonstrat cu prisosință
dreptatea părerilor mele.
«Mai rămâneă să comunic; primirea făcută de Ambasa
da, engleză și Internunciatura austriacă propunerii Porții. E. V. cetind.
scrisoarea alăturată ce
mi-a trimis d-l Comite de Koscielsky, agent foarte
activ al Marelui. Vizir,

va puteă judecă starea de spirit în care eră, Lordul
Stratford.la vestea hotărîrii.
Divanului. Cu toate acestea, după 48 de ore de
gândire, s'a resemnat

să primească, ca şi d-l Baron

de: Prokesch, întrunirea Conferinţei şi Reşid

Paşa mi-a trimis vorbă, . că se duce să iea
ordinul Sultanului pentru a ne
convocă mâni la dânsul în al său Yali la -Emirg
hian.» -

„Expunerea actelor ilegale ale 'Caimacamului
Moldovei, făcută de
d-l Thouvenel, în 26 Maiu:
|
e
cl. Numiri

scandaloase în Divanul. de.apel din laşi:
Oameni

scoși din serviciu. pentru delapidări dovedite şi, constatate legal
au fost numiţi membri la
acest tribunal.
|
A
Sa
o
«2, Promoţiuni în -armată în disprețul tuturor
regulelelor ierarhiei. Un individ distituit, fiind că a comis 'abuzuri” rovoltătoare,
a fost numit şeful întendenței. militare. .
a
EEE
:
i

«3, Destituiri în massă ale funcţionarilor. admini
strativi, ».
Articolul 19;din Regulamentul. Organic. spune
:
E
a
. «Caimacamii nu -vor puteă da, în timpul
gestiunii lor,ranguri de boierie;
«nici

destitui funcționarii publici pentru altcevă
decât pentru un delict
«dovedit»...
a
e
- 44.. Dar în afară de faptele menţionate aci, Caimac
amul. Moldovei, care conferise
dejă câtevă, ranguri
1,

Rae:

de boierie, a creat
pe

m.

boieri, voind,

bi

p

după

cum a'spus

i

960

|
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aleşilor convocați la dânsul pentru a-și primi brevetele, să dovedească «în
«prezenţa Comisarilor forţa puterii sale și deplinătatea drepturilor sale». «5. Predându-se Comisarilor Franciei, Prusiei și Sardininiei o petiție în care
cuvântul Unire nu e pronunţat, dar care amintește abuzurile și violențele
administraţiei, Guvernul moldovenesc a pus să se redacteze o petiție împo-.
triva Unirei,

pe

care

au

primit

ordin

să o semneze

toţi funcţionarii.

«Preşedintele Comunei lași a chemat pe cei 36 staroști ai corporațiilor de
negustori, le-a arătat această petiție și i-a amenințat cu bătaia, dacă nu vor
semnă-o. Unii au fost aduşi la primărie cu jandarmi.
«Există o protestare a celor mai mulţi staroști, cari declară. că nu aui cedat
decât constrângerii.
«Aceste manopere s "au practicat sub: ochii şi: sub" inspiraţiuna Coimisarului
Otoman, care a ţinut să aducă la Bucurşeti petiția de care 6 vorba.
«6, Staroştii diferitelor corporaţiuni au fost invitaţi să prezinte Primăriei

proces verbal, redactat mai dinainte,

încă loc. şi lăsând

în alb numele

relatând

celor.

trei

delegaţi ai fiecărei corporaţii,

chemaţi în . virtutea Permanului, să iea parte la alegerea

Actul există..

ie

un

despre o alegere ce nu avusese
deputaţilor oraşului.

ce

a

«7; Caimacamul a intervertit ordinea alegerilor pentru Divan, arătată de
Ferman.
ie
ă
“«8. In realitate el a prescurtat și redus la jumătate durata de 30 zile; fixată

de Fernian pentru reclamaţiunile cu privire la listele electorale.
«9. In contra Regulamentului Organic și a tuturor precedentelor, el a lipsit
Galaţii de numărul de deputaţi ce trebuiă, să-l aibă potrivit numărului populaţiunei sale.
|
«10. Prezidenţia colegiilor electorale s'a cedat prefecţilor și subprefecţilor,
în contra Fermanului care declară ca abuzivă orice intervenţie a autorităţii,
ce n'ar avea. de scop unic mănţinerea ordinei.»

_ Instrucţiunile date de Inalta Poartă Comisarului
Principate în 28 Maiu sunt următoarele :

:

Otoman

din

«Ni s'a raportat că circulă svonuri că sar exercită acum în Moldova vio=
lențe asupra unor clase ale populațiunii ; că “aceste se: bazează pe ordine

secrete ale Guvernului și că:însuș Caimacamul s'ar găsi în neputința de a
procedă, altfel, deoarece familia Prințului - Vogoride este ca« 0 garanţie i în
mânile Porții: .
«Dar cum Inalta Poarta, în sinceritatea principiilor sale, îiși fuce o datorie
dea. execută deplin Tratatul din Paris, şi cum manifestarea. simţimintelor populaţiunilor cu privire :la Regulamentele. Interioare şi la:Legile Organice ale,

Principatelor Moldovei și Valahiei este o dispoziţiune a acestui Tratat, Gu-
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vernul Otoman; deoarece

261.

este învederat că nu: a făcut nimic

ce âr puteă.

micşură” această : dispoziţiune și-nu a dat nicăiri nici-un ordin,
nici secret
nici public, în această privire, consideră: ca o datorie a sa, de
a expune ade=
vărata, stare a situaţiunei, pentru a, desminţi în public aceste
născociri: cari:

ar putea face să 'existe o îndoeală asupra sincerităţii. purtărei sale.:;
îi

:

„ «Astfel este învederat că Inalta Poartă dorește mai mult decât oricine,
în'

calitatea ei de suverană, realizarea lucrurilor, cari în orice mod
ar puteă
aduce bunăstarea, liniștea, și odihna populaţiunilor.
celor dou
- Principa
ă te şi

„că va pune toate stăruinţele în acest scop. Poarta, care din principiu 'n'a fost:
favorabilă cestiunii Unirei. Principatelor, ce ocupă actualmente spiritele, nu
și-a ascuns părerea, sa. nici aci, nici :în Principate...

- -

ati

«Lăsând la o parte cestiunca' violențelor făcute în această “privire asupra

populaţiunilor Principatelor, Poarta a fost totdeauna de: idee că hotărirea: de-

finitivă a Regulamentelor Organice ale'celoi două. Principate este lucru care:
va, fi rezolvit de Congresul din Paris; prin urmare Inalta Poartă n'a făcut:

nim. ic
pentru a exercită uni.fel de influenţă.în Principate,
de pe acum

mai multă

la protejarea drepturilor sale.
«Nu

se poate -de

în scop: de-a

da

tărie. propriei sâle păreri şi pentru a veghiă 'acolo

.:

:

-

A

e

asemenea “contestă, că depeșa telegrafică ce a fost tri-

mnisă pentru a, împrăştiă, chiar când ar fi fost favorabile: legilor țerii, orice
întrunire care.se ocupă de. publicaţiuni turburătoare, precum erau.în urmă
în București, n'a fost inspirată decât de dorinţa sinceră 'de a apără liniştea
” ţerii de orice atingere şi că nu aveă de loc'ca scop să .facă a ieși: din-cale
u
legală modul de alegere a membrilor Divanului.
e
«Prin. urmare dacă s'a trimis de Poartă vreo instrucţiune secretă sau publică către . Caimacamii : celor. două Principate pentru a: face: violențe în
alegeri, vă: autorizez

și vă invit a declară.

celor în' drept,

că'. intenţiunca,

formală a Guvernului este, ca ordinele să fie numai. decât publicate. In cât
priveşte «garanția», ce sar fi raportat :ca, venind din partea Prințului.
Vo=
goride, deoarece aceasta atinge onoarea Înaltei Porţi, vă invit de asemenea
a declară cel
în.or
drept, că Guvernul nu o poate în nici un chip primi:
Deci nu veţi îngădui să se facă violenţe în nici o parte a Principatelor,în
contra; legilor ţărei, şi sper că veţi binevoi a: lueră în acest sens.
E

«Deci guvernul este totdeauna gat a dovedi, că este la adăpostul
plângerilor aduse în contra lui şi cum în obligaţiunile sale el nu se: va, abate

dela; linia. de sinceritate și de dreptate, şi cum libera exprimare ă dorințelor

sincere ale populaţiunilor Principatelor;:cu privire la Regulamentele necesare;

„se va, puteă obținea prin mersul legal al alegerilor, fără violenţe nici aţâtarea
dorințelor ; cum de altă parte Poarta speră din partea Putzrilor garânte, că delegaţii Puterilor, favorabile ori nefavorabile

Unirei, vor procedă în această
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afacere tot cu aceeaș nepărtinire, este nevoie:să mărturisim,
că pentru a
continuă Puterea Suverană să urmeze . calea, „apucată în -aceast
ă cestiune,

trebue, . natural, 'ca fiecare parte să rămână

nepărtinire,

cu credință în aceeaş stare 'de

Se

Du

«Cu privire la formarea listelor electorale, considerând că dintre toate
ordi-

nele imperiale trimise.în Principate numai. asupra. unor.
părți din Fermanul
trimis în Valahia sau arătat îndoeli, pe când asupra celui din
Moldova nu

sa zis nimic;

considerând că Guverriul a socotit

ca și E. V. în răspunsul.

dat Comisarilor francez, prusian și sard, că n'ar fi:locul
să se întârzie formarea listelor electorale ; că ambasadorii Franciei, Rusiei,
Prusiei Şi Sardi-.
nici au spus și ei aici, că toxtul Fermanelor trimise:în cele
două. provincii
fiind identic, regulele alegerii trebue să fie și.ele- asemen
ea în cele două
feri; considerând de altă. parte că Guvernul .discută
- asupra acestui subiect,
cu Ambasadele Anglieiși Austriei, voiu aduce .la cunoşti
nţă hotărîrea îndată
ce va fi luată,.:
Sa
e
N
a
«De altfel .cea mai: mare parte dintre „Comisari, cari au
fost la: Iași, fiind
iarăș la Bucureşti, iar Comisarii Angliei și Austriei
nu s'au depărtat din

acost oraș; E. V. va binevoi a se întoarce şi ea îndată,
în . București. - Și
cum 'veţi trebui desigur să vă puneţi în: înțelegere .cu
toți. Comisarii asupra
afacerilor, cu cari 'ei. sunt însărcinaţi;: şi cum, după cum...
posibil, E. V.

veţi [i dejă în București, dacă: îndoelile arătate

asupra

câtorva

puncte

ale
Fermanului se vor! înlătură în: urma, ultimei mele depcși
; e clar că acest soiu
de greutăţi. va trebui să fie lăsat la o parte.
or
ii
«Dealtminteri mă grăbesc a' aminti E. V -, că e foarte necesa
r 'ca, Comisarii.
să lucreze în înțelegere
în afacerile ce :cad în cercul puterilor acordate lor
de cătr6 Congresul din Paris; că dacă fiecare Comisar
va aveă .0 - părere
deosebită într'o cestiune, nu mai încape îndoeală că se
vor produce greutăţi
mari; că, în: asemenea situaţiune trebue stăruit a .se
întruni părerile tuturor,
și că în sfârşit atunci când se .vor ivi 'Sreutăţi co-nu
se vor puteă rezolvi
şi în cestiuni cari ar fi în afară de cercul de atribuțiuni
date de. Congres Co-.
misarilor; acestia se. vor adresă imediat a Ambasadoriilor, şi E. V. de asemenea voţi raportă Porţi,
o 0.
i
|
Sa
«Trebue

să adaug, că dacă” E. V. este încă. în lași,

executarea

repede

a
afacerilor va impune să vă întoarceți la. București.
Veţi binevoi a plecă .numai” decât,
.

Ea

NI

aa

a

i
«P. $. Sa hotărit ca zilele acestea să fie o întrunire
a Ambasadorilor, pentrua ajunge la o înţelegere asupra, divergințelor
ce 6xistă între Excelenţele
Lor, cu privire la pregătirile: pentru alegeri ce
se fac în Moldova. M. Sa dând

o Iradcă în acost sens, vă voiu face cunoscută
hotărirea ce se va luă».
7
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zile de grea cumpănă

Comitelui

Walewski

ultimul Domn

la Paris

în 30

stârea deplorabilă, și anormală
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al Moldovei adre-

Maiu un memoriu

a Moldovei.

|

în car

Da

«Excelență, -

«Populaţiunile române din Principatele Dunărene
: Moldova

şi 'Țara-Românească, de patru sute de ani stau uităte
şi părăsite de atenţiunca ochiului
european, şi lăs.te în prada inamicilor,
cari pururea s'au silit a le subjugă

și a le face victima nesaţiului omenesc.
«Hotarele întinse ce Moldova posedă pe
timpul lui Ştefan cel Mare, în urma,
tractatului încheiat

de Bogdan Vodă, au fost necontenit călcate
de inamici, au
fost totdeauna nerespectate, şi, în cele
de pe urmă, răpile de megicşi, cu
învoirea Porții Suze

rane, care, prin stipulaţiuni, se îndatori
se a apără țara și

a păzi frontierele nebântuite:de străi
ni. Așă,

Basarabia de Rusia.
«Locuitorii Principatelor totdeauna, și-au

chemau

Bucovina

îndeplinit

tractatele; ci n'au făcut nici.o abate
re, nici

se luă de Austria, Și

|
îndatoririle la, cari îi

o rea urmare în contra
legăturilor lor. Poarta Suzerană, însă,
n'a lăsat nici un prilej fără a călcă
tractatele. Ea înstrăină părţi din Mold
ova, dădu necontenit lovituri locuitoril
or,
îşi resb
ună pentru intriga sa cu străinii

încălcă ca însăș ţara cu sabia, sâng
erând

asupra,

Românilor.

și măcelărind

De sute de ori

poporul nevinovat.

De altă parte, Austria lueră necontenit
la mreaja cu care să-și mai adaoge.
"pământul Bucovinei.
Ii
E
„«Excelenţă ! Atotputernicul Dumn
ezeu
ascultând vocea poporului român,
a
fraţilor, a părinţilor, a bunilor și
a străbunilor mei, se milostivi, în
fine,
di
insuflă Puterilor Europeane cuget

arca: pentru suferințele Moldo-Ro
mânilor, ce
le dictă un filantrop interes pent
ru îmbunătăţirea soartei lor.
«Inaltele Puteri, încheind 'Tractatul
de Paris, începură a încurajă pe Româ
ni;
ele aşteaptă,

în înalta lor generozitate, exprimar
ea dorințelor poporului, spre
a-i îndeplini cererile. Insă răuvoitorii
inamici îşi puseră toate puterile şi
uneltiră .
toate mijloacele, pentru ca să înăduşe

adevăratele dorinţe ale Poporului,
pentru ca
să semene chiar în mijlocul său
felurite neînțelegeri. Austria Și,
după aceasta,
Turcia îşi ficură osebite inter

ese cu asemenea rea voință, găsind
în ţară trădători,
- precum se găsește neghini în grâu,
po cari îi cumpără materialment
; ele
e
instalâră
Căimicămii

în contr

a, Regulamentului, numiră miniș
tri, dregători
şi diferiţi impiegaţi, cărora le făgă
duiau bani, decoraţiuni și fancţiuni
înalte,
şi ci acâștia îşi, înființă mașina
pentru trădarea intereselor comu
ne ale țărei,
udică pentru a, insuflă, locuitorilor
că ar fi mult mai bine să rămâie
țerile
tot în. mizeria și umilirea în cari
'se găsesc astăzi, stând în statu-quo,
pent
ru
ca, în curând sau mai târziu, să
fie ele încălcate de oștiri străine,
lăsate în
Li
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aceeaș suferință ca până acum, şi poate împărţite pentru totdeauna întrâ cei

ce pândesc prilejul de a le răpi și ale stăpâni cu dela sine putere.
«Piind însă că Dumnezeu ne ajută prin marile Puteri ale Franciei, Rusiei,
Prusiei, Austrei și Sardiniei, apoi cu, ca Român, ca frate acelor nenorociţi
locuitori, ca interesat pentru binele şi fericirea patriei mele, în numele meu,
în numele tuturor patrioţilor: din cler, locuitori pontași și proprietari, ori

răzăşi : în numele a trei fii, a trei fiice, ce am acolo şi a: copiilor lor; în
numele tuturor. binevoitorilor pământeni, viu a vă exprimă că fericirea ce
înaltele Puteri voesc a face Românilor, nu poate mai nimerit și mai bine-

cuvântat a. fi altfel decât cu reorganizarea următoare :

I.
«Unirea Moldovei cu Ţara- Românească, pentrucă locuitorii âmbelor Prin-

cipate sunt frați de acelaş sânge, şi de.aceeaş

face o singură

origine; Unirea, care poate

ţară mai întinsă și mai puternică; Unirea care leagă sau în-

truneşte pe toți fraţii Români la un loc ; Unirea în fine, care ar înlătură în!
viitor toate mizeriile şi intrigile străine pentru spoliarea ţerilor ; Unirea Moldovei cu 'Ţara-Românească, de vreme ce celei dintâi nu i se întoarce întreagă Basarabia, și Bucovina ce i sa răpit.
|
|

II.
«Unindu-se Principalele, să se puie un Prinţ sau Rege slrăin, spre a le
guvernă, căci numai un străin va fi în stare de a le face “fericite.
«De [i sar da un Prinţ pământean, li sar face iarăș cel mai mare rău,
penirucă eu din experiență cunosc aceasta. Cu rușinea mea mărturisesc, că,

în timp de şapte ani, cât am guvernat Moldova, am -făcut.o mulțime de “
nedreptăţi și de nelegiuiri ; cugetul mă mustră, Dumnezeu să se îndure â mă

iertă. Insă ce eră să fac, când cram în înrudire şi în amiciţie cu toți boierii?
Cum eră să nu pun ministru pe vărul meu; logofăt mare pe cuscrul
meu;

postelnic pe fiul meu; președintele Divanului pe cumnatul meu ; ispravnici

pe nepoți și pe amici, privighetori

şi polițai pe

oamenii

acestora.

vreunul din ci nedreptăţiau po oameni, dacă ei condamnau

Şi dacă

pe nevinovaţi,

dacă răpiau fățiș onorul şi averea cuivă, ce eră să fac cu?—
Puteam să fiu
totdeauna drept? De-i depărtam din funcţiune, trebuii să rânduesc
pe alții
tot ca dânșii, pentrucă Regulamentul Organic nu-mi permiteă să pun
pe oricine -

cu merite. :De-i condamnam, mă condămnam

pe mine însumi,

căci îi că-

pătam inamici neîmpăcaţi, cari apoi, necontenit, mă prigoniau,
mă calomniau
În faţa poporului și la Poarta, Otomană, care voiă să mă cunoască
atârnat cu
desăvârşire, și care socotiă întru nimic chiar de a-mi tăiă capul,
după vechiul obiceiu.
o
E
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«Am avut simţire de Român, am
fost de inimă patriot, sufletul meu
strigă
pururea dreptate, însă puţin puteam
face; m'âș fi depirtat de pozițiun
ea
în care mă găsiam

; dar cine altul dintre pământeni pute
, să fie, în locul
meu, mai bun decât mine? Nevoia
mă fâccă să sufer toate, şi să îngă
dui
multe rele.— O rudă a mea schingiu
iă și jefuiă cu toate puterile pe nişte
locuitori pontași ; alta răpiă moșiile
a mii de răzaşi pe cari-i lăsă în cea
mai mare sărăcie şi ticăloșie ; alta, jefui
ă vistieria ; alta prădă casele obștești. — Mam încercat dar în mai

a nesocoti stăruințele

multe rânduri să fac dreptatea ; mă
hotăram și rugămintele tuturora, cari săriau
pentru unul; însă

;. rezultatul tuturor încercărilor mele a
fost că mi-am ctpătat inamici de moarte,
cari
mă ponegriau

în toate părţile. Poarta, după obice
iu, primiă neadovă- .
ratele calomnii, și poporul, auzindule din gura boierilor și a funcţion
arilor,
le credeă întru nepătrunderea adev
ărului. — Imi trebuia să fac prea
mult,
ca să mă cunoască bine acelaș popor;
îmi trebuiă, în privirea aristocraților,
să fiu mai aspru şi mai mult decâ
t tiran,
a
«Insă cum aș fi putut

execută sentinţele ce inima mea înch
eiă pentru
nedreptate, când nu aveam putere depl
ină în mâni, când aveam a mă teme
de intrigi şi de oricare funcţionar al
Sublimei Porţi şi când știam că, pent
ru *
orișice aş fi făcut, trebuiă, după îngrădir
ea ce mi se pusese, să dau relațiune
și seamă Vizirului, întocmai
«Poziţiunea, mea eră

grea,

ca și guvernatorii de paşalâcuri din
Turcia ? E
şi mai mulţumit aș fi fost astăzi,
dacă n'aș

fi: mai ajuns să mai trăese niște zile,
în cari am suferit mult, şi: în cari am
cunoscut ce va să zică invidia, zavistia
și duşmănia. De aceea dar, trebue
un Prinţ Străin Moștenitor Tronului, un
cap încoronat, care să stea, în relaţii
cu Inaltele Puteri, cu îndatorire însă,
după pretenţiunea poporului,ca fiii sau

moștenitorii săi să primească reli
giunea ortodoxă.

i
«Numai un așă Prinţ va fi în stare să
ție echilibrul dreptăţii.
rile de
miniștri, cum

Iar postu-

şi toate celelalte funcțiuni, să fie ocup
ate de pământeni
capabili, cari, pe cât să fie sprijiniți,
recompensaţi şi neamovibili din înda
toririle lor, pe atâta

să se supue judecății, şi să se cond
amne pentru orişice
abatere sau nedreptate ar face ei,
«Cu Prinţul pământean iarăş s'ar
;
deschide drumulla toți aristocrații
de
a speră fieca
va produce

re în deosebi la Domnie, împrejurare
ce totdeauna;a produs și
intrigi şi parti
zi, dela cari iese cea mai mare mize
rie pentru

ţară.

ÎN.
«Drepturile vechi cum Și păstrarea Autonomiei
Principatelor să se garanPuterile Europeane, pentrucă în
altfel iarăș Sar lăsă loc intrigilor şi influinţei străine.

teze de către

-

|
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IV.

«O Adunare generală care, prin. oamenii aleși, onești, patrioţi, cu merite ,
şi capabili, să reprezinte toate clasele societăţii. Acea Adunare să fie legislativă şi legile co le va face, după cum

ea însiș

va. cunoaște. interesele, si,

se încredinţeze Guvernului spre a le pune în aplicaţiune şi a le execută. — .
Să. se privegheze însă de a nu se face vreo ubatere sau vreo restălmăcire .

neadevărată acelor legi.
|
,
«Prin aceste patru . puncte de reorganizare, se poate face toată fericirea.
poporului român,
Si
|
|
«Atunci neguţătorul se va bucură cu siguranță de specula și foloasele sale;

— atunci răzeșul va puteă fi sigur că, nu i se va mai

răpi nici odinioară

pământul său de moștenire
; şi locuitorul pontaș nu va mai fi nici
— atunci
osândit nici. chinuit, ca până acum;— atunci toți Românii, bucurându-se de:
fericirea lor în toate privirile, vor binecuvântă pe Atotputernicul Dumnezeu, .
"şi vor păstră nemuritoarea recunoștință înaltelor Puteri Europeane, cari vor

conlucră, cu stăruință la asemenea binefacere.»

:

Comitele Walewski a răspuns în 11 Iunie la acest memoriu al

Principelui

Grigorie A.

Ghyka,

prin

următoarea

scrisoare:

«Principe ! Mă voiu grăbi a aduce la cunoștința M. Sale Impăratului, augustului meu stăpân, propunerea ce mi-aţi prezintat privitoare la bazele pe cari
Sar pute stabili. foricirca, patriei Alteţei Voastre.
«Pot.să vă asigur, din partea mea, că M. Sa Impăratul Franciei doreşte
în realitate binele, prosperitatea, și fericirea, tuturor Românilor..

cAducându-ne însă aminte de dispoziţiunile Tratatului încheiat în anul
trecut, suntem datori a nu pierde din vedere, că Puterile Europeane au decis
a ere întregei 'naţiuni, cari sunt dorințele ci.
«Prin urmare, îndată, ce națiunea română, va fi rostit în comună înțelegere .
și cu hotărire dorinţele sale patriotice, Congresul de Paris va luă deciziuni,
cari vor fi în urmă puse în aplicare, în conformitate cu dorințele ce poporul
va îi manifestat.»

_

a

-

Ambasadorul "Franciei lă Constantinopole 'Thouvenel' trimite Coitelui Walowski următorul memoriul asupra actelor ilegale ale
Caimacamului Vogoride:
|
«19, Destituţiunile. pentru cauze de opiniuni făvorabile Unirei continuă,
*

«Profesorii .şcoalelor sunt loviți, în contra articolului 19 al
Regulamentului Organic și a privilegiilor ce le sunt lor recunoscute de Regulam
entele șco- -
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lare. Unul dintre ei, d-l Gallian, profesor
școalei din Huși, capitala judeţului
Fălciu, s'a adresat Comisiunei European
e şi a protestat în contra, destituirei
sale. EL constată că, prezintându-se înaint
ea, Caimacamului, acesta, însuş i-a
spus

că unicul motiv al destituirei sunt opiniile
sale şi că, dacă

ar obținea
dela Episcopul de Huși, adversar public
al Unirei, o garanţie oarecare, i sar
da imediat iarâş locul său,
i
«20. Seful municipalității de Dorohoiu,
boier cu rangul de Spătar, ales în
Noemvrie trecut
, a fost acum revocat de Ministrul de
Inter

ne, în contra tuturor legilor. D-l Anastasiu. s'a plâns
la Caimacam, şi acesta a declarat, că
nu a fost destituit decât pentru opini
unile sale unioniste, şi că după trecere
de săptimâni după alegeri, el va fi numit
, pentru a-l despăgubi, administrator al judeţului.
«3, Un emisar al guvernului în satul Duca,
judeţul Vasluiului, proprietatea

Seminariului din Socola, a silit pe locuitori
a semnă o hârtie fără a le
arătă conţinutul ci. S'a dovedit în urmă,
că această hârtie eră o. petiție în
contra Unirei. Municipali

tatea satului a constatat faptul
fraudă prin o scrisoare adresată Vladicăi
de Socola.

de

violență

şi

de

.

«4%, Delegații judeţului Baciu fiind primi
ţi de Caimacam, acesta lo-a declarat, că «rostirea dorinței în favoarea Unire
i nu ar aveă alt efect decâta
readuce o nouă ocupare a ţărei de o armat
ă străină.» Această declaraţie a,

fost transmisă la Bucureşti prin o petiți
e a sus numiţilor delegaţi, boieri și
„proprietari mari.

|

|
«5%, Guvernul, care oprește publicarea
unui program sau unei profesiuni
de credinţă din partea partizanilor Unirei
, lasă să se tipărească în tipografia
oficială documente contrarii. Caimacamul
a negat faptul, şi i s'a prezintat
înseși exemplare dato de Directorul tipogr
afiei.

«6% Neguţătorii și membrii cei mai importanţi
ai corporaţiunilor din [aşi au
semnat zilele aceste o declaraţie, constatând
violențele exercitate în contra
șefilor lor pentru a-i sili să, subscrie numele
lor și numele altor persoane pe
o petiție antiunionistă, pe care Guvernul mold
ovenesc a îmmânat'o Comisa" rului Otoman înainte de pornirea, sa din
Bucureşti. S'au strâns chiar droșcari
şi oameni fără căpătâiu, pentru a miri număr
ul semnatarilor, care s'a suit
astfel la 421.»
|
Comitele Walowsii trimite d-lui Place,
în 9 Iunie, instrucţiuni
să so ție rezorvaţ.
N
câm primit corespondenţa până la 21 Maiu
incluziv şi vă mulţumesc pentru
informaţiile transmise de abuzurile zilnice
din Moldova, cărora apropierea
alegerilor le dă o mai mare gravitate.
Sa
i
«Mijloacele felurite întrebuințate pentru a împie
dică dorinţele țerii a se pro-
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„nunţă liber, presiunea, exercitată fățiș asupra tuturor persoanelor de orice
clasă favorabile Unirei şi. între cari, precum îmi arătaţi, nu a putut scăpă,
nici însuș Mitropolitul ; sunt fapte de sigur foarte reprobabile şi de cari noi
vom

luă act.

«Cu toată, grija care o puneţi pentru a-mi transniite toate știrile cari pot
lumină Guvernul Împăratului, nu pot să nu-ţi recomand îndestul, să aduci
cea mai mare rezervă în relaţiunile voastre“cu autorităţile moldovenești, şi

-a te feri

de

orice

demers,

care

» Consulatului în afacerile interioare

ar

puteă fi considerat

ale Principatului.

ca

|

o ingerință.a

Reclamaţiunea ficută

Caimacamului însuș pentru a cere oficial explicațiuni asupra arestărei a doi
Unionişti, ar putea fi interpretată în acest sens.
«In momentul acesta, trebue să te mărginești a abservă cu îngrijire tot ce

se petrece în jurul d-tale și a continuă a transmite Comisarului Impăratului
şi Departamentului.
meu rezultatul observaţiunilor voastre, cu acecaş exactitudine.»

Pe

|

fiecare zi, rând

pe rând,

creșteau

actele

ilegale și presiunile

administrative ale Căimăcămiei din Moldova. Unionişti încep a se mișcă
și a reclamă tot mai
din Bucureşti.

des și mai

energic

la Comisiunea Europeană

Intâia petiţiune din 4 Maiu e adresată de Comitetul Electoral din

Iași în contra, deciziunii

de Moldavia

Consiliului

No. 24:

de Miniștri

publicată

în Gazeta,

|

«Congresul din Paris precum şi Fermanul de convocare a Divanurilor ad-hoc _"au recunoscut locuitorilor Principatelor dreptul de a-și exprimă liber dorințele lor relative la reorganizarea patriei lor.

«Chiar prin aceasta marile
necontestabil de a se întruni,
terese ale ţerii, de a ascultă
a puteă judecă, care dintre ei

Puteri au recunoscut tuturor cetăţenilor dreptul
de a se sfătui asupra adevăratelor nevoi şi inprofesiunile de credinţă ale candidaţilor, pentru
este demn de a împlini una din misiunile cele

mai înalte, aceea de a reprezentă națiunea şi de a

în Divanul ad-hoc.
0

decide soarta, țărei sale

«Acest drept cuprinde pe acela de a formă comitete electorale și constitue
condiţiune sine qua non a alegerilor, oriunde acestea nu trebue să fie o

formalitate zadarnică.
«Dreptul

acesta trebue să-l avem și îl avem, dacă Tractatul din Paris, actul

cel mai măreț al veacului nostru, nu este o literă moartă în ce privește
“Principatele.
«Prin urmare pe temeiul acestor promisiuni solemne, a acestor principii
“necontestate

și legale şi la cererea unui mare

număr

de amici

de ai noştri

2

mer

DIVANURILE

AD-HOO DIN IAȘI ŞI BUCUREȘTI, III.

politici din ţară, noi subsemnaţii

:2G9

întrunindu-ne în cea mai desăvârșită linişte

şi sfătuindu-ne asupra nevoilor și intereselor țerii, ne-am
constituit în Comitet Electoral al Unirei Principatelor și am publicat
în acelaș timp profesiunea; noastră de credință.
o
-

«Deci purtarea noastră a fost Şi continuă a [i legală,
cu atât mai mult, că
nici Regulamentul Organic, nici vreo altă lege a ţerii,
nici chiar Fermanul
de convocare nu opresc astfel de fapte. Mai mult,
publicarea programului
partidului Unirei a fost nu numai un demers legal, ci
şi un act de cea mai
mare necesitate, căci fiind noi în ajunul reorganizării
patriei noastre, guvernul provizoriu prin desliințarea legei de presă din 12
Maiu 1856, ne-a luat
orice mijloc de publicitate. Dar publicitatea, este mijloc
ul de a lumină Gpinia
publică, asupra adevăratelor interese ale Moldovei, precu
m .și asupra persoanelor cari sunt demne de înalta misiune de a reprez
entă ţira-lor în momentul cel mai. solemn şi cel mai oritie al istoriei
noastre. Numai în publicitate vom găsi mijlocul de a combate teoriile pericu
loase societăţii, a

desminţi svonurile răutăcioase,ce se răspândesc pentru a
turbură ordinea
şi unirea între cetăţeni și de a ne apără chiar cinstea şi
principiile politice

în contra calomniilor la cari suntem expuși în fiecare
zi. Intr'un cuvânt, publicitatea este unicul mijloc de a pregăti adevărata și
exacta exprimare a

dorințelor țărei în Divanurile ad-hoc.

|

«De aceea vedem cu surprindere Sfatul Administrativ
declarând prin hotărirea, sa din 22 c., publicată în «Gazeta de Mold
avia».
No. 24, ca ilegale -"
actele noastre şi dispunând confiscarea şi distrugerea
programului nostru.

«Această hotărire a Sfatului are de scop să intimideze pe
unii şi să în-

curajeze pe alţii. Ea exercită prin urmare o adovărată
presiune asupra părerilor şi constitue o restrângere a libortăţii alegerilor. Prin
aceasta ea, este
contrarie intențiunilor. generoase ale Congresului din Paris
și Fermanului de

convocare, cari opresc hotărit orice influenți sau amestec al Guvern
ului Pro-

vizoriu, ale cărui atribuţiuni sunt mărginite li mănţinerea

pe care nici unul dintre numeroșii noștri partizani

liniștei

publice,

n'a turburat-o,

nici nu

cugetă a o turbură.
«Cum a putut Sfatul califică actele noastre ca nelegale, în
faţa atâtor promisiuni solemne ale Puterilor şi față, cu deplina libertate de
care se bucură

fraţii noștri din Valahia ? Căci acolo, sub ochii Gomisiunei Europeane,
se ţin

întruniri cu mult mai numeroase, se discută prin ziare toate
cestiunile înalte,
sc instituesc comitete, se publică programe, precum şi coresp
ondenţa comitetelor provinciale cu Comitetul Central. |
«Hotărîrea Sfatului mai spune că «noi reprezentăm un
partid care şi-a luat,
«dreptul de a se constitui în mod formal în comitet,
do a discută asupra
«existenţei politice a Principatului, de a semnă proces
e verbale, de a publică
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«un program», cete. Acest drept a fost recunoscut de Congresul din Paris
fie“cărui..cetăţean al Moldo-Vulahiei şi prin urmare nu are nici o nevoie de
a fi
sancţionat de Guvernul locat,a cărui întâie datorie (eonsfinţită de
Congresul
din Puris şi de Ferman) este nepărtinirea, neutralitatea.

«Iotărirea Sfatului adavgă că «noi lucrăm alăturea de autoritatea, existentă»,
Dacă, prin aceasta Sfatul a voit să zică, că ne-am luat atribuţiuni aparţin
ând

Guvernului, atunci respingem o astfel de imputare cu toată energia
ce ne-o
inspiră conștiința despre legalitatea actelor noastre. Și declarăm
în acelaș

timp că doparte do a uzurpă cea mai mică părticică din

drepturile . autori-

tăţii, noi respcetăm ordinca legulă şi nu facem uz decât de un drept
ce ni
s'a dat în vederea viitoarelor alegeri şi care'n'a fost refuzat decât Guvernu
lui
și nemai lui: dreptul de liberă manifestare a părerilor.
«Mai departe aceeaș hotăriro adaugă «că noi lucrăm întrun spirit excluziv
«de partid», cte., ete. La aceasta suntem întemeiați a răspunde,
că numai
actele ascunse şi plăsmuite în întunerec ar puteă fi acuzate că
emanează
«dintren spirit excluzivist
de partid și că tind a rătăci opinia publică şi a

cameninţă sinceritatea alegerilor.» Dar cei cari lucrează la lumina zilei,
cari

își proclamă cu tărie principiile şi tendinţele lor și le supun la
apreciarea
și la aprobarea întregei ţări, cei cari nu întrebuințează alte mijloace
de influinţă decât publicarea profesiunei lor de credinţă. și sfinţenia
cauzei lor,
“aceia sunt deasupra unei asemenea acuzaţiuni.
|
«Deci în urma atacurilor cuprinse în această hotărîre a Sfatului,
in contra
drepturilor celor mai superioare ale cetăţenilor și a libertăţii alegeril
or, subsemnaţii se văd obligaţi u reclamă la E. V. în contra acestor măsuri
și a
cere revocarea lor imediată.»
"
(Semnaţi:)
Constantin

Ștefan Catargiu, George Sturdza, Petre Mavrogheni,

Hurmuzaki,

Anastase

Panu,

Mălinescu.

loan A, Cantacuzino,

Constantin

Dimilrie

Cosadin,

Rolla,
Vasile

:

In 4 Maiu se trimite Comisiunei Europeane

Unioniștilor din Moldova cu numeroase

din București doleanța

semnături:

«In 19 Fevruarie trecut subserişii semnalam în petiţiunea. adresată Puteri-

lor semnatare ale Tratatului din Paris abuzurile de putere ale Caimacamului

Teodor Balș şi invocam intervenţiunea lor pentru a-l sili să se mănţie în
calea strictei nepărtiniri, ce s'a impus guvernelor interimare alo Principatelor
în tot ce privește cestiunea liberei expresiuni a dorințelor ţărei.
«Continuarea aceluiaș sistem de presiune sub căimăcămia Prințului Vogoridi ne-a silit să adresim în 30 Martie Comisiunei l-uropeane de reorganizare întrunită la, București,

noastre vechi și nouă.

o

petiţiune

conținând

a

expunerea

plângerilor
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«Lipsa oricărui rezultat al acestor două,
încercări și continuarea, şi Înrăutăţirea chiara acestei stări de lucruri,
care apasă greu asupra cugetului. țorii,
impun subsemnaţilor datoria de a se
adresă încă odată Inaltei Comisiuni,
rugând-o să binevoească a luă în serio
asă consideraţiune graba învederată
ce există, de a se stabili în Moldova
o stare de lucruri în conformitate
cu
hotăririle 'Tractatul

ui din Paris. Suntem obligaţi a repeta
aci, fâră temere de
a fi desminţiţi, că în ciuda acestor hotăr
iri, a intenţiunilor formale ale ma=rilor Puteri, enunțate

în protocoalele Congresului din Paris
și contrar textului
de instalare a Caimacamilor şi de conv
ocare a Divanurilor ad-hoc,
niciodată și în nici o vreme Moldova,
n'a fost supusă la o apăsare atât do
nare, ca aceca ce se exercitează în
acest moment, chiar în ajunul publicăroi
actului celui mai solemn al istoriei
noastre moderne, acel care provoacă
exprimarea liberă
Fermanelor

a dorințelor a cinci milioane de creştini.
Orico părere
trară părerii administraţiei, — care singu
ră în Principate nu trebue să
vreo părere — orice întrunire electorală,
orice profesiune de credință,
considerate ca crime de înaltă trădare.
Libertatea, individuală, respectul
miciliului

conaibă
sunt
do-

, sunt în fiecare zi călcate în picio
are şi presa, este și mai arbitrar
încătușată.
|
|
A

«Subsemnaţii credem inutil a înşiră aci
toate. mijloacele prin cari administrația își urmărește sistemul său de părti
nire, chiar sub ochii domnilor
Comisari.

|
«În memoriul anexat la prezenta, petiție se găses
c consemnate faptele principale cari moti
veaz

ă și legitimează plângerile noastre în
contra Guvernului,
Dar nu ne putem opri de a observi, aci, că
ceeace ne iea orice speranță de
a vedeă
Guvernul

pe viitor

de

este, că chiar

actual revenind

motivele

la; legalitate și pătrunzându-se

de imparțialitate,.

cel puţin

cari au îndreptăţit instituirea lui,

în timpul şederii domnilor Comisari
în Moldova, el a continuat să meargă cu îngâmfare pe calea de
părtinire și de ameninţări, ce și-a
tras-o dela instalarea

sa.
|
«Încercările de intimidare sub toate forme
le, arestările arbitrare, ordonanțele cari aveau de scop a prezentă, ordin
ea publică serios amenințată, în lipsa
oricărui simptom de agitaţie şi a orică
rei manifestaţiuni ilegale, au avut de
urma

re să pună ţara într'o situațiune atât de anor
mală, încât trebuia, să procurând sau mai târziu cea mai strălucită
dezaprobare din partea,
populaţiunii. Astfel sosirea domnilor Comi
sari în Moldova, a produs entuziasmul cel mai viu și cel mai obştesc,
Poporul ieșit în massă întru Întâmpinarea, lor, i-a primit ca pe niște liberatori
.
«Cu toate acestea Guvernul novoind să vadă
în aceste manifestațiuni spontane și legale semnificarea.ce în adevir'o
aveau, sa silit să le prezente ca
nişte simptome premergătoare.uneltirilor
revoluţionare. EI a mers până acolo,
voace mai
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prin mijloace ce nu se pot califică, pe E. S. Comisarul Inaltei

primirea

simpatică a poporului,

intrarea, tuturor orașelor situate în calea lui.

care-l

așteptă cu nerăbdare la
”

«Subsemnaţii nu putem crede, că în urma cunoștințelor exacte, ce domnii
Comisari au trebuit să-şi câştige, în timpul şederii lor aci, asupra situaţiun
ii

anormale în care se găseşte

Moldova,

doleanţele prezente

considerare ; dimpotrivă sperăm încă să obţinem,

nu vor fi luate în

în urma

intervențiunilor

drepte ale Inaltei Comisiuni, un regim naţional și legal care să
poată asigură o libertate deplină operaţiunilor electorale și care să fie, în
acelaş timp,

pătruns de datoriile ce 'Tractatul din Paris și Fermanul M. $. Sultanului
impun
Guvernelor Interimare.
«Dacă sar întâmplă, altfel, expuşi în fiecare zi la tot felul de ameninţări
şi provocaţiuni, ne-am vedea lipsiţi de orice mijloc legal de a participă
la

„libera

și vom

exprimare

a dorințelor

fi reduşi să susţinem

pe

cari

o luptă

Divanurile

sunt

chemata

tot atât de ilegală

să le emită

pe cât de infuc-

tuoasă. Nu ne va rămâneă atunci decât să ne abținem dela orice particip
are
la alegerile făcute sub astfel de auspicii şi să protestim înaintea Europei
întregi în contra, violărei drepturilor noastre solemne, consacrate prin
Tractatul

din 30 Martie,

|

«Cu această, ocazie rugăm

|

|

pe E.E. L.L. Domnii Comisari să primească asi-

„urarea profundului nostru respect»,
(Semnaţi) Episcopii: Marcian leropoleos, Chesarie
Şendrea.
|
Ciril Gumorier, Iosif Bobeni.
Arhidiaconul: Ilarion Vârnav.:

Sinadon,

Ghenadie

|

Arhimandriţii: Neofit Scriban, Antonie Dumbravă
- Bogdana), Varahiil (dela m-rea Lipova).
Economii: loan Loșan, Dimitrie G. Ionescu.

(dela mănăstirea
|

Preoţii: Const. Soimar, loan Sachelarie, Andrei Ioan, G. Solomon
, Const.
"Agapia, loan Gafencu, M. Vasile, G. Profiriu, Dim. Andronachi,
Gheorghe
Graur, Th. Agapia, Gheorghe Badașcă, Alex. Gavrilescu, Vasile (Econom
ul
din Dorna), Gheorghe (Econom), loan Grigoriu, Mih. Istrati, Gheorgh
e,
Teodor Dimitrie, Alex. Dimitrie Mardari, Mih. M. Sachelari, Gheorgh
e Gavrilescu, Const. Nic. Nalma, Nic. Popoviez, Ioan (Econom), Andrei,
Vasile

Zotta, Grigore,
Vasile Arbore,
Nemţeanu.
Diaconii:

Vasile Koroi, Vasile Pompilian, Ioan Georgiu (Econom),
loan (l?conom), Ioan Georgiu, Gheorghe (Econom), loan

Dim.

Nicolau,

M. George,

Vasilian, loan Pompilianu, Ioan Procopiu.
Logofeţii:

Alex. Petrovici,

P. Rosetti, R. Rosetti, S. Catargiu,

G. Sara,

Gavril

|
C. Sturdza.

|
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„Vornicii: G. Sturdza, A. Cantacuzino, P.
Mavrogheni, E. Chrisoverghi,
0. Hurmuzachi, I.. A. Cantacuzino. Ş, Cănănău,
Th. Ghica, L. Catargiu, M.
Kogălniceanu, D. Rallet, D. Manu, Em. Costa
chi Epureanu, G. Razu, Const,
“Aslan,

D. Ch. Miclescu,

Manoil Manu,

loan A. Ghica, Lascar Bogda

n, Grigore Cuza, C. Rolla, A. Panu.
Hatmanul: A. Aslan.
i
Postelnicii: Dr. GQ. Cuciuranu, G. Grigor
iu, Sc. Mavrogheni, A. Luca,
V. Alecsandri, M. Jora, D. Diamandi, C.
Strat, Dr. C. Varnav, P. Manu, G.
Prăjescu, C. Teodoru, |. Sturdza, N. Vârna
v,
Agalele: Emanoil Morțun, Grigore
Costachi Epureanu, loan Donici,
loan Silion
,

E. Silion,

Ioan „Ralet, N.

Burchi,

P.

Străje

scu, E. Grigoriu; Alex. Jora, Dim. Aslan, Dr. A. Grecianu,
A, Fătul, A. Papadopol-Kalimachi,
Ioan Ralet,
Spătarii: A. Milot, [. Buhnilă, S. G.
Negulici, C. Angonescu, D. Sturdza,

.G. Platon, A. Corjescu, D. Filipu, G. Pastia,
D. Cozadini, G. Aslan, G. Siulescu, N. Carp,
N. Lupu.
Colonelii:

'Th. Codrescu, I. Miclescu

Alex.

Maiorul: Hâncu.

C. Mavrocordat,

GQ. Anastasiu,

G. Sion, GQ. Drian,

C. Vârnav. NI

|
Comişii: Vasile Forăscu, Ch. Ruginschi,
D. Nicolau, Lascar Tehure, I.
Fătul, Corjescu, G. Dediul, G. TPufescul, Toma
Vricon, E. Antonescu,
Banii: Ch. Schipor, $. Adamachi, G. Capeh
ă, S. Tiutu.
Slugerii: E. Nicolau, G. Panu, Zahareanu, |.
Bonteş.
Medelnicerii:.D. Albu, |. Neagu, N. Vasili
u, N. Archip, G. Eustațiu,
G. Frăţilă, 1. Patriciu, GQ. Lupu.
Serdarii: D. Manoliu, 1. Praja, T. Lăţescu.
|
|
Pitarii: C. Frimu, D. Tacu, G. Ghiţu, [. Lateş,
F. Caramzuli, V. Chiriac,
Paharnicii: Ioniţă Sion, G. Brânză, C. Tomiţ
a, G. Grigoriu, G. Tacu,
P. Gherghel.
|
|
Căminarii: Polihroni Arbore, C. Pleşescu, |.
Buţureanu, A. Carakliu, G.

Cuparencu, D. Popovici (avocat), 'V. Popovici (avocat),
Lăţescu, Fătul.
„ Locotenentul: Ch. Manu.
|
Sublocotenenţii:

Ioan Cocota, Brănișteanu.

D-nii: loan Docan, G. M. Holban, A. Romalo, P, Pallad
i, Matei Rosetti,
C. Bobeica, E. C. Sturdza, V. Mălinescu, A. Russo, C.
Racleș
, Ghiţă, Ioaniu,

Sandu Boneiu, GQ. Balica, Parteni, D. Hristescu,
Gr. Holban, Gr. Alexandrescu, A. Cambanu, |. Botezatu, C. Carp, 1. Grăjd
eanu, D. Zamfirescu, |.

Lanali, T. 'Turculeţ (profesor), G. Cobâlcescu (profesor),
G. Cozadini, Teodoru,
Ch. V. Vârnav, Christu Cozmiţa, C. Vasiliu, Gr. Lefter
, 1. Codrescu, 1. 'PanAnalele 4. R.—Tom.

XXĂIII.— Memoriile Secţ. Istorice.

|

18
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țarie, G. Onlicăniescu, D. 1. Morfen, Q.. Torseon, N. Hulubei,V. Bombilă,
G. Corvin, N. Niculcea, (inginer), 1. Șondre, Anghel Ioan. Duca. .

In 10 Maiu Unioniștii din Moldova, adresează, următoarea petiţiuno
Caimacamului Vogoride :
«Icelență,

«Buletinul Oficial» No. 31

cuprinde

o publicaţie

care

poartă

titlul de:

«Instrucţii pentru aducerea întocmai întru împlinire a Inaltului
Ferman, atin«gător de convocarea Divanului ad-hoc».

«In cât priveşte dispoziţiile acestor instrucţii, cari răstoarnă rândul ordinei
alegerilor, prescris de citatul Ferman, încredinţează prezidenţa adunărilor
ale-

gătoare ispravnicilor, cărora Fermanul anume refuză tot felul
de intervenire
la alegeri, etc., noi ne abţinem de orice observaţii, rezervându-ne
dreptul de

a le face la locul cuvenit.
|
|
câstăzi ne mărginim a reclamă numai în contra art. 3 și 4 din Instrucţi
i,

cari îndatoresc pe proprietarii de moșii şi de case,

precum

și pe profesiile

libere a se înfăţişă la isprăvniciile și la eforiile locale în termin de
15 zile

dela data «Buletinului», cu felurite dovezi, spre

întocmirea

și

îndeplinirea

listelor c& sunt în lucrare.
o
«Măsura aceasta este o ubatere vederată dela citatul Ferman, care departe
de a legiui un termin de, 15 zile pentru înfățișarea unor dovezi pe cari Guvernul le are în arhivele sale și le-a și adunat de mult, lasă în sarcina
Guvernului alcătuirea listelor, iar indrituiţilor ce sar socoti asupriţi prin elc,
termin de 30 zile, pentru reclamaţii.
«Din aceasta chiar se poate cunoaște că neînfăţişarea indrituiţilor în ter-

minul de 15 zile, însemnat

prin instrucţii, nu poate închide

clamaţie în curgere de 30 zile.

dreptul

de re-

«Pe aceste legale cuvinte întemeindu-ne declarăm : 1. Că noi cunoaştem
* de obligatoriu numai terminul de 30 zile, legiuit prin Fermanul mai
sus
citat pentru reclamaţii în contra listelor ce au a se face de Guvern. Aşteptă
m
publicarea listelor.
|

«2. Că noi ne:rezervăm dreptul de a ne folosi de terminul de 30 zile, la
întâmplare când ne-am socoti asupriţi prin ele, și
a
«3. Că prin urmare nu ne cunoaștem datori de a: ne înfâțişă în terminul
de 15 zile însemnat prin instrucţiile Guvernului.»

Această petiție nu s'a primit de Caimacam;ci s'a trimis prin Consulatul francez în original la Comisiunea luropeană din București,
împreună cu alte asemenea reclamaţii dela Roman și Piatra și cu
o traducere franceză.
”

DIVANURILE AD-I100 DIN IAȘI Şt BUCUREŞT
I, II.

Adresa.
Europeană

Comitetului Contal 'al Unirei diri lași către
din Principate,

din

20 Maiu:
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Comisiunea,

.

“<In luna lui Martie a anului curent ne-am
văzut obligaţi a reclamă în contra
hotăririi Consi
totale “precum

liului de Miniștri, care a decretat disolvarea
, Comitetelor elecși confiscarea Programelor și Profesiunilor
de credinţă.

“«Reclamaţiunea noastră adresată Caimacamului
a fost de asemenea adusă

la cunoștința, Inaltei Comisiuni.

- «În vrâme ce noi aşteptam

cu liniştea ce ne inspiră dreptatea cauzei
noastre
„retragerea hotărirei sus menţionate,
E. S. Caimacamul, care primind petiț
ia
"ne-a promis că ne va face dreptate
în termin de tei zile, ne-a trimis-o
îndărăt fără nici
o soluţiune și după ce a păstrat-o mai

bine de o lună,
«Acest refuz de dreptate fiind o dova
dă strălucită a sistemului de politică
excluzivistă în contra căreia noi ne-a
m adresat în mai multe - rânduri
do-

leanţele. noastre, 'ne sileşte să aducem. la
cunoștința

Inaltei Comisiuni, rugând-o să binevoească a luă măsur
ile cele mai energice pentru a ne
asigură,
respectul drepturilor noastre garan
tate de 'Tractatul din Paris.
|
«Ne luăm în acelaş timp libertatea
de a înaintă, Inaltei Comisiuni origi
nalul |
reclamaţiunii noastre trimis îndărăţ
de d-l Caimacam, precum și tradu
cerea
acestui act.
|
«Profităm de această ocazie pentru
a reînnoi Înaltei Comisiuni expresiu
nca
consideraţiunii noastre respectuoase.»
Ultima protestare a locuitorilor. din
Mold

ova în contra, modului
de aplicare a Fermanului de Convocar
e a Divanului ad-hoc, a fost
acoperită, do mii de semnături şi a
motivat o abţinere generală a

cetățenilor dela alegerile pătate de
ilegalitate,
|
In Moldova presiunea eră atâţ de
mare, încât Moldovenii au fost
nevoiți să tipărească această protesta
re în Bucureşti.

Ea a fost prezentată de patrioțit Mold
oveni în 20 Iunie Comisiu-"
?
nei Europeane întrunită, la Bucureşt
i:
«Excelenţelor lor. Membrilor Inaltei Comi
sii Europeane pentru reorganizaţia,
Principatelor, adunată în București.
«Prin art. 24 al Tratatului de Paris,
«Maiestatea Sa,

Sultanul fâgăduește u
«convocă îndatăîn Moldavia şi Valahia
Divanuri ad-hoc, compuse așă în«cât,
să constitueze reprezen

taţiu cea mai exactă a intereselor
tuturor claselor
«societăţii. Aceste Divanuri:vor fi: chem
ate a rosti dorinţele populațiilor, în
«privirea organizării definitive a. Principa
telor.»
pc
.
«In ședința
Congresului din 8 Aprilie 1856, Lord
ul

Clarendona observaţ:—
«că. Congresul, ocupându-se de. Principa
tele Duniărene, înainte de toate şi-a
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«propus a, provocă rostirea liberă a dorințelor populațiilor, și că scopul
acesta

«nu sar puteă împlini dacă Domnitorii ar păstră puterile ce le au; și că
«poate sar cuveni a căută o altă combinare care ar asigură Divanurilor ad-hoc
«o deplină libertate.».
Aa

«Mai mulţi Plenipotenţiari arătând că legea organică prevede întreruperea

puterilor domnești, Congresul a hotărît (protocolul 22, şedinţa din 8 Aprilie),
că
lasă asupra Porții îngrijirea de a luă, la contenirea Domniilor, dacă trebuinț
a
ar cere, măsurile trebuincioase cari ar fi în stare de a îudeplini intenţiile .
Congresului,» combinând libera, rostire a dorințelor Divanurilor cu menţi-

nerea ordinei și cu respectul stării legale.

„«Este aproape de un an, de când Inalta Poartă a avut prilejul de a pune
în lucrare cugetările Congresului. Cu toate acestea, speranţa care cinci
milioane de Români întemeiau pe aceste cugetări, a fost amar înșolată. Căi-

măcămia de trei membri, prevăzută de Regulamentul Organic,
singura combinaţie ce ar fi putut păstră ordinea și mănţinerea stării legale,
se înlocui
"de Caimacami deadreptul numiţi la Constantinopole, în contra
drepturilor
străvechi ale Principatelor și în contra stipulațiilor Tratatului de Paris,
carele
voiă suspendarea, iar nu urmarea, sub o altă formă, a Puterilor Domneșt
i.
Caimacamii îşi însuşiri nu numai toate prerogativele domneşti, pe cari
art,
19 din Regulamentul Organic anume le refuză, precum : lista civilă, dreptul

de a întări cu desăvârșire hotărtrile judecătorești, a iertă pedepse, a numi

şi a depărtă pe funcţionarii publici, în sfârşit dreptul de a da ranguri militare şi boiorii ; ci încă își luară chiar și puteri mai mari decât acele ce au
avut domnitorii, cari, cel puţin, au fost controlați prin o umbră de Adunare
Naţională. Cu ajutorul acestor prerogative nemăsurate, cari toate, în mânile

lor, se prefăcură în mijloace de înrâurire nelegală și de corupţie, Caimacamii

ridicară făţiş steagul unei politici personale. Spre a asigură triumful acestei
politici, ei nu se sfiiră de nici un mijloc, de nici o nelegalitate. Ei schimbară
mai pe toţi funcţionarii publici, încât din 107 membri, din cari se
compuneă ramul judecătoresc la instalarea, răposatului Caimacam, numai
nouă

au rămas astăzi în posturile lor.
«Asemenea,

schimbări

au urmat și în privirea

funcţionarilor de ramul ad-

ministrativ. Abuzurile de putere ale Caimacamilor nu se mărginiră însă
numai Întru aceasta
: ei cutezară a numi chiar deadreptul funcţionari în. locul pri-

veghietorilor de ocoale şi în locul dregritorilor eforiceşti, cari,
după legi, nu
pot primi însăreinările lor decât numai prin alegeri regulam
entare ale con-

cetăţenilor lor. Ei morseră încă și mai departe : anulară chiar legi
votate de:
puterea legislativă şi întărite de puterea suverană a țărei.
E
câstfel s'a înfățișat pericolul pe care Congresul a voit să-l depărteze,
'pericolul că Șefii Cârmuirei Principatelor ar puteă întrebuință puterile de
cari
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dispun, spre a împiedică libera, rostire a
dorințelor populațiilor, pe care Lordul
Clarendon

tocmai a voit a o feri de orice înrâu
rire,
«Din înființarea Căimăcămiilor directe, subsc
rișii au cunoscut, chiar dela.
început, că slipulaţiile formale ale Tract
atului deo Paris aveau să fie rău aplicate.
«De aceea, chiar dela instalarea Căimăcămiilo
r, ei n'au încetat a protestă,
în contra nelegalității înființării lor, în contr
a puterilor nemăsurate ce ele
şi-au însuşit, precum
ale Moldovei

şi în contra părtinirei

s'au făcut vinovate.

'Tânguirile

de

care ocârmuirile

subsricșilor

'5/s9 Martie şi 22 Aprilie (+ Maiu) 1857) adres
ate

din

provizorii

7/,9 Fevruarie,

Reprezentanţilor Marilor

; Puteri și Comisiei Europeane întrunite
la Bucureşti, mărturisesc aceasta.
Cu toate acestea, nici uitarea, totală a princ
ipiilor statornicite de Congresul
de Paris, nici

căloarea

vederată a nepărtinirei ce s'a recomandat cu
deosebire
ocârmuirei provizorie, nici legitimitatea
tAnguirilor noastre, nici numeroasele
și necon
testabilele dovezi pe cari ele sunt întemeiate
, n'au putut

izbuti ca să
căpătăm dreptate. Cu cât tânguirile noast
re erau mai vii, mai. întemeiate şi
mai înnoite, cu atât asupririle, apăsarea
şi părtinirea se făcură mai 'revoltătoare, cu atât

Căimăcimia, urmă fățiș a se ţineă 'de prog
ramul său politic,
fâră a băgă de seamă nici măcar ființ
a domnilor Comisari ai Puterilor Garante.
|
«Este obșteşte cunoscut, că petiția colectivă
în contra Unirei, înfăţişată

Excelenței Sale Savfet Efend

i, a fost provocată Și fățiș patronată
de Guvern.
Nu mai puţin cunoscut âste, că această petiți
e a fost purtată de către funcționarii publi
stricte, și
mijloacele
din slujbe,
«Presa,

ci și de către credincioşii Guvernului
, în
că subscrierile, puse pe această: petiți
e, s'au
cele mai nevrednice, ' precum : amânințiri
,
puneri Și înaintări în slujbe şi decreturi
de
deşi în condiţia cea mai aspră de censu
ră, este

Capitală și prin Dicăpătat numai prin
fâgăduinţi, depărtări
boierii, șcl. şel.
nimicită, dreptul de

„a ne adună este oprit, în sfârșit, toate
mijloacele legale prin cari cetățenii.
Sar fi putut înțelege şi lumină pentru rosti
rea dorințelor, ce au a se adună |
de către delegaţii celor șepte puteri, sunt
arbitrar desființate.
«Dar cu toate ' aceste măsuri, atât de abuzi
ve şi provocătoare, pacea, liniştea și buna, orân
dueală nu Sau turburat cât de puţin.
Credinţa, țărei în
Augustilor Monarhi cari au binevoit
a pune soarta şi viitorul '
Principatelor sub
dreptatea

scutul lor, eră nesdruncinati : așă, de mari
erau speranţele

noastre, așă de tare

și 'bine întemeiat eră dreptul nostru !

«În adevăr cum putea cinevă, să-şi închipueas
că că un Tractat, carea, costat
„atâtea jertfe, atâta

sânge şi atâtea suferințe, un act care a

fost desbătut şi
subscris de cele mai mari puteri din lume,
așă de curând să fie sfărâmat
Şi, în aplicarea sa, redus la o înşelătură vede
rată ? Cum să-şi închipucască
cinevă că un singur Funcţionar al Inaltei Porţi
, un Caimacam, ar ajunge,

:
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fâră frică de pedeapsă, a-și bate joc de o ţară nefericită,

în contra legilor,

lăsate în voia lui şi în voia înrâuririlor cari îl insuflă, şi a se jucă
astfel cu ”
Marile

Puteri, cari au luat parte la Congresul din Paris şi cari au
subscris
Tractatul din 30 Martie, cu conștiința sacrificiurilor și a puterei
lor, şi cu toată
seriozitatea care trebue să [ie caracterul esenţial al unui act
atât de solemn?

«Astfel este însă trista realitate. Expunerea legiuit
elor noastre tânguiri,
sprijinită de dovezile cele mai autentice şi mai nerecuz
abile, nu numai că
n'a produs nici un fel de îndreptare şi n'a adus nici o schimb
are în sistemul
de apăsare şi de arbitrariu, cari ne sfârâmă, dar sistemu
l acesta s'a întărit

încă, fără încetare și astăzi a ajuns la culme.

E

«Listele de alegere, publicate de Guvern, sunt dovada
cea mai vederată
întru aceasta și ca un fel de încununare: a acestei
lucrări de apăsareși de

înșelătorie, care a ajuns la proporţiile unui scandal public.
«Listele

acestea

o

sunt o insultă făcută. maiestăţii Tractatului de Paris,
drep-

turilor poporului din Moldova, dreptăţii,
dignaţia ărei, şi ar fi provocat izbucnirea
Unirea Principatelor. văd singurul mijloc
viitor pentru patria lor nu şi-ar fi impus,

umanităţii. Ele au deșteptat inmâniei sale, dacă oamenii cari în
de scipare și singura condiție de
ca lege nestrămutată, de a, res-

pectă, ordinea, la fiecare întâmplare.
e
«Chiar cetirea acestor liste dovedește cât s'a împlântat
Guvernul pe cale

arbitrariului, călcând

3

în picioare drepturile cele mai sfinte, titluri
câştigate,

condiția legală a marei majorităţi a locuitorilor din
Moldova.
«Intr'adevăr, fără a vorbi aci

-

de metehnele Fermanului, de înlăturarea

cu
care el lovește pe mai multe clase de locuitori, de mărginirile
şi greutăţile

de aplicaţii ce se găsesc în el. la tot rândul ;
poate

cinevă

sprijini

oare că
„listele de acum publicate sunt măcar conforme cu
dispoziţiile Fermanului,
dacă nu cu stipulațiile Tractatului de Paris?
„ «Din 2.000 de Proprietari Mari, cunoscuţi în Moldova,
numai 350 alegători
figurează
în liste ; și

din 20.000 -de Proprietari Mici, numai 2.2614 de
alegători de gradul întâiu sunt cuprinși în ele. Clasa Profesiilor
Liberale este repre- .
zintată
numai de 11 alegători, şi cele 15 târguri, rezidențe
ţinutale

din țară,
înfățișează numai 1.788 de alegători, proprietari de
case, neguțători şi meşteri, .
când, chiar în tablele vistieriei, figurează 12.000
neguţători şi meşteri, afară de acei ce
sunt pe pământul dat Moldovei din Basarabia.
Tractatul de Paris însă a voit ca toate clasele
să fie reprezintate În chipul :
cel mai

exact.

Eră dar lucru

firesc a se face cuvenita chibzuire, ca clasele

acestea să se reprezinteze la alegeri: cel puţin
prin majoritatea, din: căre ele . .
se compun, iar.nu prin o minoritate atât de
mică,
a
«Ne adresăm la orice tribunal cu cuget, facem
apel la opinia lumei civi- „lizate, ca să hotărască daci o aşă de mică minoritate,
ca aceea pe care listele .
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o cheamă la alegeri, “poate să constitue
un Divan,

menit a

aveă o reprezintație destul de
ar fi pus cât de puţină bună credință,
nepărtinire
listelor. Dar având în vedere un singur
scop, acela
preţ, colegiuri: electorale,
cari să-i trimită deputaţi

întinsă, dacă, Guvernul
și conștiință în facerea
dea compune, cu orice
părtinitori politicei sale

reprezintă intevesele tuturor claselor societăţei, interesele a
două milioane de locuitori.
«In adevăr, excluziile şi restrângerile Ferm
anului sunt foarte mari, “Țara,
însă tot ar fi putut

personale, el a, jefuit dreptatea, buna, credință
şi legalitatea. Astfel marea ma=
joritate a, partizanilor Unirei s'au şters, în chipu
l cel mai arbitrar, sau pentru
" greutăţi însufleţite de credinţă rea, sau
pentru închipuite lipsuri de însușiri,
cari nu sunt nicidecum întemeiate pe dispoz
iţiile Permanului. «O scurtă analiză va dovedi aceasta cu priso
sinţă.
«In contra glăsuirii Fermanultii, reprezinta
ția Egumenilor

prieture de Averi

Inchinate,

precum şi reprezintaţia

Mânăstirilor pro-

Mânăstirilor de Averi

Neînchinate, au fost cu totul falsificate.
După, Ferman, Egumenii

Mânăstirilor,
ale cărora, averi sunt închinate, adică atârn
ate de locurile sfinte, sunt datori,
ca şi. Egumenii Mânăstirilor Neiînchinate,
să aleagă doi deputaţi ;.cu' această
deosebire însă că deputaţii aceştia, trebu
e să fie aleşi nu dintre membrii
clerului grecesc, ci dintre clerici pămân
teni.

«In urma, opunerii clerului grecesc de
a luă parte la alegeri pentru Divan
Şi În urma pașilor făcuţi de el în privi
nţa aceasta, atât la Constantinopole,

căt şi aici, s'a hotărit,
vântului închinat,

întrun Chip ascuns, a-l scuti, prin răstă
lmăcirea cu-

Prin urmare, toate mânăstirile

neînchinate s'au mutat în
categoria mânăstirilor închinate, iar în
locul acelora, s'au înscris ca mânăstiri
neînchinate mănăstirile Neamţu și
Vorona, cari, fiind chinovii, 'cu admin
istraţie neatârnată de autoritatea, Depar
tamentului bisericesc, sau părut -a
putei sluji numai bine la răstălmăcirea
cuvântului închinat. Cei doi stareţi
dela Neamţu şi Vorona,
fiind în acest chip constituiți ca
singuri alegători
ai astei categorii de mânăstiri,
s'au declarat, de către Guvern,
deputaţi îndrituiți,

Afară de aceasta,

mai mulţi îndrituiţi

din

cler cu nelegiuire s'au
scos din listele alegătoare.
,
Un mare număr de alegitori din
clasa Proprietarilor celor Mari,
precum
și un: mare număr de Proprietari
de Case din Capitală și din rezid
enţiile
ținutale, sau înlăturat, sub cuvânt
de sarcini ipotecare, când, după
Ferman;

numai aleşii proprietăţii celei mari
trebue să aibă trei

sute fălci slobode de
orice ipotecă, Asemenea, atât alegăt
orii, cât.și aleşii proprietăţii celei
mici,
sau depărtat, tot sub pretextul
de ipotecă, pretext despre care
niciodată nu
* sar fi putut crede că se va aplică
și în privinţa lor.
«Bărbanu
ţii
mai au dreptul ce legea civilă
a țărei le dă, dreptul de a reprezintă averea femeilor lor,cu
toate că Fermanul nu cuprinde
nicio măr+
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de partizani
titluri destul
că moșiile lor
dovedi vârsta

ginire în privința aceasta. Un mare număr
Sau înlăturat, sub pretext că n'ar aveă
dovedi câtimea fălcilor proprietăţilor lor,
împărţite, că n'ar aveă documente spre a

ai Unirei asemenea
de lămurite spre a
n'ar fi hotărite sau
sau condiţia de in-

digenat lămurit, așezată de legea reglementară,.ș. c. |.
e sistematicește
«Legiştii şi, în deobște, toți acei dedaţi Profesiilor Liberal

depărtat,

Sau

Guvern

sub

pretext că diplomele cari

după examene,

s'au

chiar de către”

slobozit

şi cari adeveresc condiţia lor legală, nu ar fi de ajuns

nu numai că
şi că le trebue încă diplome dela universitate, într'o ţară care

nu are asemenea școală, ci până acuma nici şcoale speciale.
u:
" «Corpuri Alegătoare întregi s'au desființat, aşă spre exempl

corpul -pro-

aveă,. alegători de
prietarilor dela Cahul, sub cuvânt că acest ținut nu ar
mari, cari. trec
această clasă, când acolo se află peste o sută de proprietăţi
numărul

peste

de o mie

fălci şi cari toate

se stăpânesc de

către

particulari,

Guvernul

între cari sunt mai mulţi boieri și fii.de boieri, adevăr ce însuş

t tribunalul civil
l-a recunoscut prin cuvintele poruncii, după care s'a înființa
dela

se

anume

Cahul,şi în care

zice : «Așă, precum

toate proprietăţile sunt boiereşti», ş. e. L
«Din contra, şi ca şi cum ar fi voit mai
am arătat mai sus, în mai multe colegiuri
Sau îndeplinit prin trecerea în listă a mai
mărul de fălci hotărite de Ferman, nici "vreo

în districtul Cahulului,

:
bine să dovedească abuzurile ce
electorale, neajunsurile aceste
multor persoane, cari nu au nualtă calitate din”acele cerute, dar

mult decât
cari se pot folosi de:un titlu care,în ochii Guvernului, face mai
pentru
Astfel,
sale.
i
toate celelalte, adică titlul de părtaşi fără rezervă ai politice

asemenea . persoane,

" prietăţi de zestre,

condiţiile de.ipotecă, de vârstă,

sau

titlul:de

curat

de indigenat,

de. pro-

de

diplome

proprietari în deobşte,

;
universitare, ş.: c. 1., nu s'au cerut. Pe lângă aceasta, și rangurile: de boierie
boieri,
de
fii
nici
boieri,
nici
date'cu nelegiuire la persoane cari nu erau

au mai slujit de mijloc spre a înfiinţă alegători pentru proprietatea cea mare.
«Putea să no rămâe .o de pe urmă speranţă în comitetele însărcinate

ne-.
după Ferman a cercetă, în cele treizeci de zile, reclamaţiile îndrituiţilor

trecuţi în liste. Dar chiar această slabă nădejde sa zădărnicit, prin spiritul
care a predomnit la compunerea lor. Şi, întradevăr, comitetele acestea sunt
departe de a înfăţişă o garanţie în contra părtinirei, care a depărtat cel mai
mare număr de alegători, fiind compuse de funcţionari ai Guvernului, aleşi
din nou dintre oamenii cari „i-au dat cele mai multe dovezi de devotament,
dintre

aceia

chiar cari au compus

astăzi pâriţi şi judecători.
«Ce ne rămâne

listele și cari, prin

chipul

acesta, sunt

|

.

dar de făcut sub lovitura unui asemenea

regim,

atât de

contrariu stipulaţiunilor formale ale Tratatului de Paris, Capitulaţiilor Prin-
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Ce ne mai rimâne de făcut, mai:

lipsiți de orice mijloc legal

spre a putea

îndreptă

arbi-.

trara stare de faţă şi a face ca Guvernul să între în calea nepărtinirei? Ce.
ne mai rămâne de făcut, în faţa indignaţiei generale, provocată de asomenea
uneltiri, când simţim că încrederea țărei în stipulaţiile 'Tratatului de Paris
începe a se sdruncină,şi când nici nu putem prevedeă nefericitele întâm-

plări, în 'cari ar cădea țara, dacă nu am urmă a susţineă o luptă nepotolită ?
Ingrijiți dar despre viitorul ce ne aşteaptă, cunoscând de niult urmările.

unui Guvern, vinovat atât către ţară, cât şi către Europa, ne credem datori:

a ne feri de orice conflict şi de orice: neorânducală, a păzi liniştea pretutindeni şi totdeauna, și a alergă numai la mijloace legale, pentru ca să com„batem; regimul uricios care ne stăpânește, adică a ne ţineă de o parte şi a
protestă, precum cere dreptul şi datoria noastră,

„«Chiar acei dintre noi, pe cari Guvernul i-a înscris în liste, sau de frica

unui

scandal

prea

răsunător,

sau mai

bine ca.o bătaie” de joc

mai mult

pentru alegătorii cei mai numeroşi pe cari i-a. înlăturat, nu primesc această,
favoare

amăgitoare,

şi refuză a luă, parte la alegerile

de cari

sunt

amo=

ninţaţi, fiindcă împărtășirea, lor ar fi o complicitate.
«In fața ţerii noastre și a: Europei, care, curând sau mai idrziu, ne va
da dreptate, venim

dar cu solemnitate a declară că:

e

«Findcă s'a depărtat cu grămada o mare majoritate de alegători, sub deosebite deşarte cuvinte,
moșii,

precum

de vârstă, de indizenat,

etc.;

de nedespărțire de

:

«Findcă Fermanul s'a călcat, prin înființarea deadreptul a doi deputaţi ai
clasei clerului în persoanele stareţilor mânăstirilor Neamţul şi Vorona, ; că
egumenii mânăstirilor închinate s'au scutit, întrun chip nelegiuit, de îm-

părtășire la alegerile pentru Divan;

şi că mai mulți

preoţi din reşedinţile

episcopale s'au șters ori s'au înlăturat din liste;

«Findcă condiţia atingătoare de 'ipoteci care, după textul Fermanului și al
Regulamentului Organic, nu puteă fi aplicată decât la singurii eligibili ai
clasei proprietarilor mari, sa impus și alegătorilor acestei clase ;
Se
«Fiindcă s'au supus acesteiaș condiții şi pre alegătorii şi ligibili clasei proprietarilor mici ;

«Fiindcă cea mai mică ipotecă este privită ca un cuvânt: de înlăturare,
chiar și atunci când: valoarea moșiei ar întrece îndoit și întreit suma, ipotecei, de vreme ce, după Ferman,

numai

trei sute de fălci se cer a fi libere

de o asemenea sarcină ;
«Fiindcă

bărbaţii

s'au lipsit de a reprezintă

NE
averea

de zestre, măcar

că

Fermanul nu cuprinde nici o mărginire în această - privire;
:
«Fiindcă: prerogativa, ce Caimacamul arbitrar și-a însuşit, de a da ranguri
+
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militare şi titluri de boierie, îi slujeşte ca mijloc spre a îmmulţi numărul
* alegătorilor credincioși îni clasa, marilor proprietari, precum şi ca mijloc: de
corupţie;
|
«Findcă profesiile liberale sau înlăturat întrun chip sistematic;

«Fiindcă numai micul număr de 310 alegători, de abiă recunoscuţi pentru Capitală, a, căreia populaţie se suie peste 18.000 de suflete, puşi în alăturare cu numărul de 131 de alegători ai târgului Huși, care nare.nici
măcar 8.000 locuitori, dovedește îndestul părtinirea şi sistemul de înlăturare

ce au predomnit lu facerea listelor ;
«Fiindcă Galaţii, al doilea oraș al Principatului și care, după îînseși listele
Guvernului, are 227
putaţi, şi aceasta în
numără decât 92 de
strămutarea rândului

de alegători, s'a, desbrăcat de dritul de a alege doi defavoarea Pocşanilor care, după înseși aceste liste, nu
alegători, și că, prin urmare, Fermanul sa călcat prin
oraşelor;

«Fiindcă, prin măsura arbitrarelor depărtări din Slujbe, pusă de curând în
lucrare, şi mulţi profesorii s'au lipsit de dritul lor de alegători ;
«Fiindcă alegătorii orașelor de religia armenească, şi cari pururea au luat
parte la alegerile municipale, s'au înlăturat din liste în contra Fermanului,
care primeşte ca alegători, în reprezintaţia orașelor, pe toţi alegătorii cor-

purilor municipale ;
“ «Fiindcă un număr de alegători înscriși în liste, cari au proprietăţi în mai
multe locuri, sunt trecuţi ca alegători “şi eligibili numai în ţinuturile acelea
unde încunjurările de a fi aleşi nu se pare a le fi favorabile ;

«Fiindcă un mare număr de proprietari de case s'au scos din liste, pentrucă binalele lor s'au prețuit arbitrar de către municipalități, mai jos de valoarea lor reală, și sub pretext de ipotecă, în contra textului Fermanului ;
«Fiindcă, toţi funcţionarii chemaţi, după Ferman, a formă comitele de reclamaţie s'au schimbat ;
«Fiindcă, chiar înaintea publicaţiei listelor, în clasa țăranilor s'au făcut mai
multe alegeri în clasa de gradul I şi de gradul II, prin mijlocul unor izvoade
electorale, în cari locul numelui

aleşilor a rămas

alb;

«Fiindcă acei trei delegaţi, prin cari fiece corporație are a fi reprezentată
la alegeri, sau impus

mai înainte, fără a se fi făcut. alegerea

lor prin dare

de glasuri, şi fără nici o publicaţie ;
«Fiindcă cea mai mare parte dintre starostii corporațiilor s 'a schimbat cu
câtevă zile înaintea publicaţiei listelor, şi că mai marele staroste al neguţă-

torilor din Iaşi s'a înlocuit prin un funcţionar, numit da. „dreptul
Guvern ;
«Riindoă preoţii, diaconii, dascălii de

biserică

de către

și scriitorii satelor, şi prin
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partea cea mai luminată a, populaţiei sătești, sau
lipsit de dritul de

alegere în clasa, locuitorilor ţărani ;

«Fiindcă adunările alegătorilor sunt puse sub prezid
enţia ispravnicilor, în
contra Fermanului şi a art. 9 şi 10 din Regulament
ul Organic ;

«Fiindcă, afară de gazeta Guvernului, închinată păstrării statul
ui-quo, toate

jurnalele, chiar sub condiţia de a îi censurate, sunt
oprite ; că profesiile de
credință nu sunt învoite, că dritul de a ne aduni ni sa
contestat; că, în
sfârşit, suntem lipsiţi de toate mijloacele neapărate spre
a ne puteă lumină
„Și pregăti pentru actul cel mai mare în vieaţa unei naţii,
adică pentru alegerea
deputaţilor săb;

«Fiindcă listele electorale nu sau publicat întocmai precu
m fusese pregătite de 'către administraţiile ținutale, ci s'au prefăcut şi s'au
scurtat în De-

partamentul din Năuntru, și apoi, chiar când se aflau
sub tipar, s'au supus
unei a treia prescurtări, la care au luat parte d-nii
Caimacamul şi Agentul
Austriei ;
.
|
«Fiind, în sfârșit, că aceste liste nu înfăţişează nici
de cum majoritatea

claselor societăţii Moldovei şi că Divanul, ce ar rezultă. din
viitoarele ale-

geri, nu poate nici

întrun chip a constitui

reprezintaţia,

legală şi exactă a

intereselor. tuturor claselor, precum cere hotărit art. 24 din Tratat
ul de Paris;

«Subscrişii se văd în dureroasa nevoie de a se retrage
dela orice împărlăşire la niște alegeri făcule sub jugul înşelăciunii, al
împilării şi al nedreptății. Ei se vor ţineă de o parte, până când ţara nu
va fi pusă în
acea stare legală, cerulă şi hotărită de Congresul de Paris,
în şedinţa din

8 Aprilie 1856.

«Ei
ce sa.
turile
Ei.

|

declară viitoarele alegeri lovitoare în larga,
făgăduit Principatelor de către Tratatul do
străvechi ale ţerii, în driturile fiecăruia din
protestează, totodată, în contra, ori şi căreia

şi adevărata reprezintare,
Paris, lovitoare şi în drepsubseriși.
hotăriri, în contra oricărei

măsuri, în contra oricărei dorinţea viitorului Divan ad-hoc,
ca unele ce nu

potfi decât. rezultatul unor alegeri înșelătoare, ca unele”
ce trebue să fie
lovite de nelegalitate, chiar înaintea întrunirii sale,
„ «Această protestaţie, strigătul de desnădăjduire a unui popor
întreg, vătămat
în drepturile sale cele mai prețioase, înșelat în nădejd
ile sale cele mai legitime ; această. protestaţic, dictată de o nevoie ncapăr
ată, nu atinge întru
nimic adâncul respect ce păstrăm Puternicilor Monath
i, cari au garantat

existența, patriei noastre. Cu totul din contra, noi credem
încă, că ţipătul
unei naţii nefericite care, în mijlocul secolului al. nouăsprezece
lea, vede în
pericol drepturi pe cari:și le-a putut păstră, chiar în timpul
barbariei şi al
luptelor veacului de mijloc, va ajunge

va face dreptate,

i

la picioarele tronurilor lor, şi că li so
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«Plini de încredere în ocrotirea Dumnezeului

părinţilor noștri, în genero-

zitatea Marilor Puteri ale Europei, în puterea opiniei publice, acestui tribunal,
înaintea căruia cauzele drepte niciodată nu se pierd, noi protestim cu s0lemnitate în contra, silniciei co ni se face.
|
«Tara va fi liniştită, mici o rezistență materială nu se va face din partea
noastră. Dar până când un singur glas va putea, să răsune în Moldova,
„întemeiaţi pe dreplul nostru, având conştiinţa de a împlini o dalorință
„sfântă către strămoşii şi către fiii noștri, noi nu vom încetă de a prolestă,.
«Statornicească-se nepărtinirea ; aşeze-se țara în starea cerută de călre
Tratatul de Paris; respecteze-se solemmnele juruinţe ale Europti şi ale Măriei
Sale Sultanului ; nimicească-se listele înşelătoare; compue-se altele nouă, potrivile cel puţincu textul şi spiritul Fermanului; întrun cuvânt, lase-se
țara să se rostească liber, şi atunci cu toții vor putea și vor trebui să se
închine înaintea sentinței ce se vu pronunță»,
E
:

Atunci când Principele Nicolae Konaki Vogoride a luat măsuri
atât de strașnice pentru a lovi fără milă și fără cruţare viitorul
României, întreaga, ţară s'a mirat de îndrăzneala lui. Se știă şi cu-

:noșteă dorința Caimacamului de a trece prin Căimăcămie la, Domnie.
Se presupuneă de mulţi, că familia Caimacamului, care eră în serviciul Guvernului Otoman, îi va da tot sprijinul pentru a falșifică
alegerile Divanului ad-hoc din Moldova, înlăturând astfel executarea |
loală a deciziunilor Tratatului de Paris,
Familia Caimacamului Nicolae Konaki Vogoride : se. compuneă din
următoarele persoane foarte influente : — Stefanaley Bey, părintele
Caimacamului, fost Caimacam al Moldoveiîn 1821 și fost Kapulehaia al Moldovei în timpul Domniei lui Mihail Sturdza, a căruia
„soție eră fiica lui Stefanaky Bey, — Alexandru Vogoride, fratele
Caimacaamului, fost Guvernor. al Rumeliei Orientale, — Constantin
Musurus și Ioan Fotiade, cumnaţi ai Caimacamului Vogoride, și

gineri ai lui Stefanaky Bey.

|

O întâmplare neașteptată, dar norocoasă,a descoperit complotul
ce se urziă, de inimicii noștri interni și oxterni, puind în mânile
“Unioniștilor o parte din Corespondenţa, Secretă a. Caimacamului
Vogoride — cu familia, sa și cu câţivă diplomaţi cari reprezintau
Puterile ce. so agitau în contra. Unirei.
Bărbatul care a descoperit această comoară a fost Dimitrie Rallet,
Membru al Comitetului Central al Unirei din Iași, chiar dela fondarea lui în 1856] și fost Ministru al Cultelor și Instrucțiunii Pu-
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blice în ultimii ani ai Domniei lui Alexandru Grigorie Ghika, ultimul
Domn al Moldovei.
Dimitrie Rallet a dus însuș, în ultimele zile alo lui Maiu 1857,

această, corespondență la, București, și a încredinţat-o Baronului do
Talleyrand-Pârigord, care a trimis-o prin Secretarul său Le Sourd
Impăratului Napoleon III. Inarmat cu aceste documente, Impăratul,
însoțit :de Comitele Walewski, Ministrul său de Externe, s'a dus, la,

începutul lui August, la Osborne, unde a convins pe Regina Angliei

„Victoria și pe Ministrii Clarendon și Palmerston, că alegeri făcute
prin corupțiune, falșificări și fraude, prin apăsări, violențe şi nelegiuiri nu puteau fi tolerate de Puteri şi de Guverne civilizate, și
că ele trebuiau. numai decât să fie anulate.

Inainte de a, expune,. iarăș po baza de Acte şi Documente autentice istoria întâmplărilor celor patru luni din lunie în Septemvrie,
„până ce poporul român a ajuns să-şi rostească dorința, și voința sa;
asupra organizării Statului Român dela, Dunărea de jos, precum se
hotărise de Puterile Buropeane prin Tratatul de Paris, e de nevoie

„să cunoaşteţi conţinutul Corespondenţei Secrete a Caimacamului Vogoride, și aceasta, cu atât mai

Academiei Române, |
Corespondenţa aceasta,

mult,

cuprinde

că ea este astăzi proprietatea,

.
timpul

de

|
48

de

zile,

între

3 Aprilie și 20 Maiu. Ea este compusă de 17 scrişori, din cari 6
sunt scrise de diplomaţi străini în limba franceză, adresate însuş
Caimacamului Moldovei, una singură în limba franceză, adresată, de
Hatmanul Ioan lotiade, Capukehaia al Moldovei la. Constantinopole,

Ministrului de Interne

Costin Catargiu şi 11 scrisori familiare, adre-

sate în limba grecească însuș Caimacamului Vogoride de părintele,
de fratele și de cei doi cumnaţi ai săi.
Tabloul următor lămureşte şi orientează, și mai bine situațiunea, co
se creă prin această corespondență.
|
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ori

Scrisori
dela
diplomaţi -

Scrisori familiare
3

Luna

Ş

SI

Luna

2!

Lord Stratford de Redclifte, Ambasadorul

Angliei la Constantinopole
14] Aprilie | 1

—! Alexandru

Vogoride, primul

. . ...

1| Aprilie | 3

Secretar al

|
|
Ambasadei Otomane la Londra . . .|—
15| Aprilie | 2|2|-|—! Alexandru Vogoride, primul Secretar al
Ambasadei Otomane la Londra . .
.|—
Prol:esch-Osten, Internunţiul Austriei la

21| Aprilie | 3
-

Constantinopole. . .
2| Aprilie
1|I. Fotiade, Hatman şi Capukehaia al Mol- |
dovei la Constantinopole... ....., —
Edhem Pașa, Ministrul de Externe al Sul- |.
tonului, cc...

.

3| Aprilie

„| Edhem Paşa, Ministrul de Externe al Sul-

tanului e e...
. 4| Aprilie
23! Aprilie | 4|-[-l—|Mussurus Paşa, Ambasadorul Otoman la
|
|
Londra, . . . . . . ....
..| —

[18

|22] *

|

|22

29| Aprilie | 5|-|[1|— Stefanaki Bey, fostul Caimacam al Mol-

dovei în 1821
..
—
Godel-Lanoy, Consulul Austriei la Iași. | 5| Maiu
6|-[2|—[|Stefanaky Bey, fostul Caimacam al Mol- |
dovei în 1821
...
—
7|-—|
21. Fotiade, Hatman și Capulkehaia al Mol-'

60| Maiu
6! Maiu
|

9 Maiu

dovei

la Constantinopole

.

..

....

—

3|[. Fotiade, Hatman și Capulkehaia al Mol| dovei la Constantinopole . .. .. . —
411. Fotiade, Hatman și Capukehaia, al Mol-

10| Maiu

9

16| Maiu

Alison, Secretar al Ambasadei Angliei la
Constantinopole A
6| Maiu
[16|-|-/10|[. Fotiade, Hatman și Capukehaia al Mol- | .

|

e

|

|

]

8|-|-|

20| Maiu

6

dovei la Constantinopole.

..

...

—

dovei la Constantinopole . . . .... —
|20|-|-I11|1. Fotiade, Hatman și Capukehaia al Mol-

dovei la Constantinopole . . . . . . —

lată textul însuș al scrisorilor în traducere

românească:

|16
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confidențială a lui AI, Vogoride,

sadei Otomane din Londra,
din 14 Aprilie:

către

Caimacamul
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a

Secretar al AmbaMoldovei

Vogoride,

|
e
|
«Mă grăbesc a-ţi anunţă că cumnatul tău, Ambasadorul,
a văzut pe d-l
Palmerston ; el a adus informaţiuni plăcute cu privire
la dispoziţiunile sale
în contra Unirei Principatelor, Lordul Palmerston
este cu totul în contra Unirei; el o consideri contrarie drepturilor și
supremaţiei Suveranului

nostru,

şi prin

urmare

instrucţiuni

analoage

se

* d-lui H. Bulwer, Comisarul Marei Britanii în Principate.
scris și mai nainte,

este

de mare

vor

trimite

După

cum

astăzi

ţi-am

nevoie să-ți dai din timp toate silințele,

ca Moldovenii să nu exprime dorinţe pentru Unire, pentru
ca să te faci astfel
vrednic de bunăvoința, Inaltei Porţi şi de sprijinul Anglie
i şi Austriei. De-

oarece aceste trei puteri sunt hotărite a împiedică,
din toate puterile. lor
Unirea, nu trebue să te îngrijești de loc de cele ce
vreau sau amenință să

facă Francezii,
ale căror ziare te tratează de Grec. Dimpotrivă irebue să lucrezi cu
isteţime și fineță, având faţă de Moldoveni o atitudine

generoasă,

faţă de boieri o atitudine politicoasă, şi arătându-te
cu tărie adversar al Uni-

rei. Trebue.să le spui: că deoarece Unirea, nimicește dreptu
rile Moldovei,
nu poţi consimţi, ca,în timpul Căimăciuniei tale să sc
piarză.și să so desființeze drepturile Moldovei în favoarea, Valahiei,
bue să placă oricărui patriot moldovean.»

Un astfel de limbagiu tre-

Scrisoarea confidențială, a lui Al.: Vogoride, Secretar al
Ambasadei Otomane la Londra, către Caimacamul Vogoride, din
15 Aprilie:
«Am

primit mult dorita ta scrisoare din 25 Martie.(6 Aprilie
) şi am

fost

foarte întristat de toate celece trebue în mod necesarsă
suferi şi de toate
intrigile la cari ești expus. Dar trebue, dragul meu,
să suferi: și să nu desnădăjdueșşti. Rog. pe bunul Dumnezeu să vină ziua,
când te vei putea bu-

cură de roadele muncii tale.

e

!

„"«Te sfătuesc dar a urmă orbește pe reprezintantul
austriac, de ar fi şi
mai nesuferit şi cu toate defectele sale. Trebue- să te gândeşt
i, dragul meu,
că acest om lucrează numâi după instrucțiunile Guvern
ului său, şi cum Au-.
stria se sileşte, cu: drept cuvânt, să împiedice Unirea,
urmează ca, Consulul
ei să socotească drept o cinste, de a se grăbi să prevină şi să
îndeplinească

dorinţele Guvernului său. Austria, este de acord cu ideile Inaltei
Porţi şi ale

Marei-Britanii, și toemai

pentru aceasta, dacă va fi mulțumită

fi mulțumite și Turcia şi Anglia.

„ «Indrăznesc deci a-ţi repetă sfatul meu

Austria, vor

a
de a te conformă sfaturilorși do-

rințelor Consulului austriac şi de a întrebuință fără nici o obiecţ
iune toate
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persoanele ce-ţi va recomandă el, fără a mai cercetă
dacă: persoanele recomandate sunt perverse
sau cu nume rău. Este destul ca aceşti oameni să
fie din toată inima contra Unirei, aceasta ajunge. Căci dacă 'se va proclumă

Unirea de către Divanul Moldovenesc, Austria va spune. că tu

eşti

cauza,

fiindcă nu ai voit să lucrezi după sfaturile Consulului său, care a suferit și
a lucrat atât de mult în contra Unirei. Şi cum “Anglia este contra Unirei,
după cum ţi-am scris ieri, şi că Unirea nu se va realiză, chiar dacă toate
Divanurile s'ar pronunţă;în favoarea, ei, îţi poţi închipui, dragul meu, cât va
fi de dureros pentru tine şi cât de multe remușcări vei aveă, că nu ai urmat sfaturile Consulului austriac Gidel; căci Puterile, afară de Francia şi

Rusia, nu vor încuviință niciodată să se realizeze dorința, Unirei. Ar fi deci
foarte bine şi de dorit, ca să faci astfel, încât Divanul Moldovenesc să nu se
pronunțe pentru Unire, căci atunci greutăţile celor ţrei puteri în faţa Franciei
și Rusiei vor fi mai mici, și cu chipul acesta cele trei puteri îţi vor datoră
recunoștință, ca unui om care a contribuit mai ales la acest rezultat..

«Ce-ţi pasă dacă oamenii, pe cari ţi-i recomandă Consulul Austriac, sunt
morali sau viţioși? Singurul lucru ce trebue să cercetezi li o asemenea
propunere, este

să vezi

în contra Unirei,
astăzi

nu

dacă

aceşti

oameni

şi să nu-i întrebuințezi

mai este

vorba

de

moralitate

sunt din toată inima şi în adevăr

decât cu această condiţiune; căci
ori de rea sau

țeles filozofie, ci de existenţa, drepturilor Imperiale

bună

purtare,

în în-

faţă de rău voitorii și

inimicii M. S. Suveranului nostru, şi toți cei ce pot contribui, pentru a se
ajunge acest scop, trebue să fie primiţi ca prieteni. ..:
„_: «Bine ai făcut că ai oprit libertatea presei, pe care niște ]Moldoveni smintiţi, prieteni ai Rusiei, sub mască franceză, caută a o întrebuință spre i face
poporul să se pronunţe în favoarea Unirei. Ține-te bine, dragul meu, și
împiedică manoperele de acest fel. Eu cred că.dacă «Steaua Dunărei» şi ulte

asemenea, publicaţii, bune pentru a, înveli cu ele brânza, sar publică în
Francia, Guvernul nu a întârziă de a trimite numai decat pe redactorii lor
la Oayenne.

«Fiancia, care vrea libertate, cluburi şi adunări politice în Moldo- Valahia,
“ar trebui mai întâiu să le îngădue

la dânsa, acasă și să nu pedepsească

exil și ameninţări pe toţi ziariștii, cari îndrăznesc
liber. Cine propovăduește

să -vorbească,

cevă

cu

mai

milostenia, să o pună el mai întâiu în lucrare.

«Tratatul din Paris nu vorbeşte de Unirea Principatelor, -el zice numai că
Divanurile vor aveă si se pronunţe şi să-și: dea părerea, asupra, reorganizării
interioire a acestor două ţeri: dar smintiţii, cari doresc Unirea; au uitat cu
totul această

clauză

loc să se ocupe

a, Tratatului

și se

ocupă

cu

organizarea

exterioară,

îin

cu cea interioară; și în loc să se gândească la reformele din
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năuntru, ei meditează, neatârnarea şi domni străini. Cine râde mai pe urmă,

râde mai bine.

«Anglia este cu totul de părerea Austriei și se opune cu . desăvârși
re
Unirei, și o va împiedică de a se realiză, împreună cu Inalta, Poartă. Dacă
Con-

sulul francez vorbește altfel, nu-l crede, căci rhinte și eu știu ce spun.»
„Scrisoarea Hatmanului I. Fotiade către Logofătul ' Costin, Ca-

fargiu, Ministru de Interne, din 21 Aprilie: :

«Dorind. să fiuîn continue relațiuni cu D-voastră, mă grăbesc a le începe,
luând inițiativa de a, vă rugă, D-le Logofăt, să binevoiţi a răspunde dorinţei

“mele, în chipul cum ne-am înţeles în timpul petrecerii mele în laşi.,
«Cunoașteţi

de sigur ce

sa

întâmplat

la

D-voastră, în primele zile dela sosirea mea

Constantinopole,

aci. Am

toate

cu

privire la

motivele de a

crede că aţi rămas mulţumit de rezultatul procedării mele sub conduce
rea
înţeleaptă şi prevăzătoare a A. S. Caimacamului.
|
«Acest rezultat constatând şi punând în evidenţă interesul:
ce vi-l poartă
E. Sa, precum și sentimentele mele de prietenie față de D-voastr
ă, D-lo
Logofăt, îmi ofâră plăcuta ocazie de a mă felicită și de a mă puteă,
reco-

mandă, că am fost consecvent angajamentelor ce le-am luat faţă de
D-voa-

stră, angajamente

«In momentul

cari stabilesc între noi o solidaritate deplină.

de faţă, trebue să aveţi vizita

“vă apropiaţi de Comisarul

Imperial, să-i faceţi

Comisarilor; eu vă rog să
profesiunea,

să-l lămuriţi despre toate fără cel mai mic scrupul,.....

de

credinţă

și

«P.S. Din ordin mai înalt, adaug că ar fi bine să evitați cât
se poate de
mult cuvinte violente cu oricare dintre consuli, cu atât mai mult,
că astfel
de cuvinte nu pot decât să strice cauzei noastre, de vreme ce
actele fără

“sgomot

ne

sunt foarte.

Scrisoarea,

necesare.»

confidențială

Porții Otomane la Londra,

din 23 Aprilie:

a lui C.
către

Musurus

Caimacamul

Pașa, Ambasadorul
Moldovei

Vogoridi,

|

«Prea ilustre şi prea iubile frate,
«Am primit scrisoarea, voastră din 6 Aprilie şi primesc astăzi pe cea dela
13,
precum şi toate scrisorile alăturate. Vă sunt recunoscător. pen.tru
informa-

țiunile serioase ce-mi comunicaţi regulat. Am făcut uz de prima,
trimitere,
în deplin -acord cu așteptările E. V. Voiu face acelaș uz, cu
un rezultat, tot

atât de favorabil, şi de informaţiunile trimise cu scrisoarea,
de astăzi. .

- «Vă spun 'confidenţial că Lordul Clarendon a aprobat răspuns
ul vostru, dat
reprezintanţilor Franciei și Rusiei, cu privirel a cele două ziare
; el l-a găsit
demn, drept şi legal. .
N
Analele A. R.—Tom.

XXXIII.— Memoriile Secţ. Istorice.
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«Am recomandat E. S. purtarea voastră înţelcaptă și bine chibzuită în împrejurările actuale atât de grele. Scriu de asemenea Porții ceeace este necesar şi lucrez pesto tot locul la cegace. poate fi folositor suecosului vostru
în cariera, strălucită ce vă stă înainteşi pentru care mă bucur că vă arătaţi

atât de vrednic. Vă, rog să nu încetaţi de a-mi trimite și în viitor informaţiuni serioase. In ce priveşte ideile şi sfaturile prietenești ce-mi cereţi, văd

cu plăcere că nu aveţi nevoie de ele, căci purtarea voastră până în momentul de faţă este în conformitate cu toate planurile ce le-aș puteă dori!
Eu nu doresc nimic: altcevă decât să urmaţi aceeaș: cale, căci puteţi fi sigur, că în acest chip numele vostru va deveni ilustru în Europa, iubit în

Moldova, demn de a fi pronunțat de către. generaţiile viitoare ale patriei
„moldovenești. Astfel veţi scăpă această frumoasă țară do pericolul, în care
vor să o arunce niște trădători nerușinaţi şi nevrednici de numele de Moldoveni, cari pentru interese și recompense materiale şi efemere și pentru
bani, merg cu răutatea lor până. acolo, încât vor să contribue a transformă
Moldova, patria lor, într'o simplă provincie a Valahiei și a o șterge de pe

harta popoarelor autonome, şi sub pretextul numelui fabulos de România,
vreau să reducă Moldova şi pe Moldoveni în starea Irlandei şi a Irlandezilor, neîngrijindu-se de blestemele generaţiunilor prezente şi viitoare.
«Voi împliniţi datoria de patriot cinstit și virtuos, neputând suferi astfel de
acţiuni

ticăloase de ale acelora,

cari

nu roșese a se numi

partid

naţional.

Cum se poate numi «partid naţional» o cabală care vroa robia patriei? Partidul unionist se poate numi «partid naţional» în Valahia, unde tinde la
mărirea patriei, şi pentru acest motiv chiar în Moldova nu poate avcă alt
nume decât cel do «partid antinaţional», căci singurul partid naţional în
Moldova este partidul protivnic Unirei, acela care se interesează de onoarea

patriei, de autonomia

ei, de interesele ei, de prezentul

şi viitorul ci ; şi eu

mă bucur că E. V. şi prietenii E. V. fac parte din acest partid naţional și
patriotic.
|
.
|
|
«Guvernul

aceasta.

englez este contra Unirei ; să nu aveţi

Vă spun

secință Comisarului

confidențial

că sau

dat de curând

englez din Bucureşti,

nici o indocală despre

instrucţiuni

care este prietenul

va cunoaşte în scurt timp rezultatul numitelor instrucţiuni.
«E. V. a răspuns foarte bine reprezintanţilor

meu,

în conși E. V.

Franciei și Rusiei, aveaţi in-

contestabil dreptul și aţi lucrat în limitele puse de drept şi de legalitate.
Ce zic? Nu aveaţi numai dreptul, dar şi datoria de a procedă, astfel, ca şeful
unui Principat autonom, și de a respinge intervenirile scandaloase şi ilegale
ale străinilor în afacerile interne, cari privesc în primul rând liniştea și siguranţa locală, de cari Guvernul autonom este în întregime responsabil.
«Nu e vina E. V., dacă aceşti doi Consuli sau pus în mod imprudent într'o
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poziţiune

falsă, din care Guvernele lor nu-i vor puteă

- 991.

scoate

mându-i.. Dacă aceasta va mai întârziă, şi dacă acești domni

decât reche-

şi-ar închipui

să reînceapă acele interveniri oficiale şi în scris, răspunsul laconic și ste„veotip al E. V. este gata: el va fi un antidot special pentru aceste friouri

intermitente.

«Eu sunt convins că Inalta Poartă va şti să aprecieze serviciile prudente,

„tăria legală şi înţelepciunea E. V., şi nu cred că, în urma insinuaţiunilor
străine, să ajungă în situaţia neplăcută de a vă ascunde, fâră voie, în co„respondenţa ei, întreagă mulţumirea ce simte şi cât de mult aprobă înţeleapta și prudenta purtare a E. V.
«E. V. în calitate de Caimacam al Moldovei trebue negreșit să se supună
Guvernului

superior, și aceasta

este o datorie

sfântă;

dar tocmai

fiindeă

sunteţi şef al acestui Principat autonori și în acelaș timp boier moldovean,
trebue să vă îndepliniţi şi datoriile către patria voastră și să arătaţi la nevoie
Porții, cari sunt prerogativele

pretinse ab antiquo ale acestor provincii, și că

cea dintâi dintre aceste prerogative:
este existența, autonomă a' Moldovei ca
un Principat deosebit. Orice om drept şi cuminte nu poate decât să respecte pe LE. V., câtă vreme veţi consideră ca o datorie a poziţiunei voastre
și a sentimentelor voastre patriotice, de a păstră, novătămat

depozitul preţios

ce vă este încredințat, depozitul autonomiei şi al bazei prosperităţei viitoare

a patriei voastre Moldova. "Mă mărginesc astăzi la cele de mai sus, rezervându-mi să vă scriu, ori de câte ori se va prezintă un caz serios și demn

de a fi transmis E. V. Vă repet că în general purtarea voastră până în
prezent a fost perfectă,și că observând și cunoscând tot ce se petrece,
aceeaş purtare veţi trebui să aveţi și în viitor,
- .

Scrisoarea confidențială a lui Stefanaki Vogoride
macamul Moldovei Vogoride din 25 Aprilie:

către

Caima-

«Scumpul meu fiu Nicolae! Dorindu-vă toată fericirea, vă salut părinteşte.
„«Din scrisorile ce vi s'au trimis de Inalta, Poartă, precum și din cele ce

singur îmi spuneţi, rezultă că toţi sunt mulţumiţi de administraţia voastră,
Mai rezultă că trebue să fiți mulțumit de secretarul Ministrului Prusiei şi de
Consulul său din laşi.
a
d
|
«Aflu că d-l Bulwer se înţelege în mod sincer cu reprezentantul Austriei.
Sublima Poartă este satisfăcută de purtarea înțeleaptă şi de limbagiul
pe .
care Savfet-Eftendi'îl ţine consulilor şi boierilor; eu nu mă îndoesc, că
pentru a atinge :scopul Inaltei Porţi şi dată fiind vechea prietenie -ce o are

faţă de mine, să nu se poarte cu bunivoință; către -tine. Te'rog transmite

E. S. complimentele mele respectuoase și devotamentul meu pentru persoana

sa atât de vrednică de toată, consideraţiunea.
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|

«Cel mai

„DIMITRIE A. STURDZA:

periculos dintre comisari

este

d-l de Basily; 'dar

presupun

că:

veţi găsi mijloacele de a-l menajă și de a-l atrage în mod înţelept şi cu
precauţiune. Aci nu neglijim să cultivăm pe superiorii săi. Ambasadorul:
englez începe a aveă o bună părere asupra voastră; Am aflat că vi sau
expediat dela Poartă

zilele trecute două scrisori contradictorii, cu privire la

cei 12.000 de ducați, ce Moldova luă de obiceiu de mai mulţi ani dela mânăstirile gr&coști ; până când afacerile vor fi organizate

mai sistematic, răs-

pundeţi că vaţi ruinat cu cheltuelile extraordinare făcute pentru distrugerea
sistemului unioniștilor; că dacă, acești bani se luau

în

vremuri

liniștite și

pacinice, cu atât mai mult trebue să se iea în timpul de acum, agitat şi critic:
şi că po când speraţi ca Poarta si vă furniseze fonduri speciale pentru a
ajunge la scopul ei, ea vă lipseşte şi de cei 12.000 de, ducați.pe cari .Visteria îi primiă în fiecare-an. Vă puteţi înţelege în această privință cu Savfet-

Ifendi și să-l faceţi să scrie Porțiiîn acest sens.
«In orice caz fiţi foarte modest și plin de încredere în bunăvoința şi adânca

prudenţă a E. S. Reşid Pașa și a stăpânului

nostru.»

Scrisoarea, confidențială a lui Stefanachi
camul Moldovei Vogoride, din 6 Maiu:

Vogoride către

Caima-

„«Scumpul meu Nicolae! Dorindu-ţi toată fericirea te salut părintește.
«Cu mare mirare am aflat despre îndepărtarea, lui Costin Catargiu din Mi- .
nisterul actual al Moldovei şi în special, în împrejurările cari au contribuit
la a sa îndepărtare. Eu cunosc pe acest om; el e îndrăzneţ, agită și răscolește totul, când vrea şi când e decis. Este un om pentru care Austria e
” bine dispusă, ca fiind contrar Unirei celor două provincii și schimbarea lui
se interpretează ca o concesiune, din partea voastră, plângerilor aduse contra

lui de către consulul Franciei şi că ai fi deschis porţile înaintării partidului

francez. Se mai

zice aci că la aceasta v'ar fi călăuzit

şi un

rivalitate : pentru a-l. îndepărtă dela Domnie l-aţi îndepărtat
pe când în definitiv

Domnia

nu depinde

și aprobarea Înaltei Porţi și de unii
tem

dispune

de cei din

Moldova,

sentiment de

din

minister,

ci de voința

ambasadori străini, pe cari noi îi pu-

și atrage în favoarea, voastră. Urmaţi

sfatul ce vam

dat ade-

seori ; fiți tare, răbdător şi mai ales ascundeţi-vă gândurile, fiţi tăcut și mai
ales imparţial şi Allah Kerim (D-zeu.va ajută) ! Invocând ajutorul lui Dumne-

zeu, noi veghiem aci. In cele din urmă trei zile am primit vizita d-lui Boute-.

nief, a d-lui Prokesch, Ambasadorul

Austriei şi a Lordului Stratford ; zilele

aceste aștept și pe d-l Thouvenel. Inalta Poartă cere ca să fiți hotărît şi neclintit şi să urmaţi totdeauna o linie de purtare; care să probeze în totdeauna că sunteţi slujbașul puternicului Imperiu turcesc (observând în acelaş
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timp convenienţele). Voi trebue să-i apăraţi cauza, până în momentul când
Inalta Poartă se va putea “declară, pe față contra Unirei.
pi

«În scrisoarea ce am primit ieri dela d- C, Mussurus din Londra, îmi
scrie
că primește regulat scrisori. dela voi și că conducându-se după
ele, rapor-

tează Lordului Palmerston și Lordului: Clarendon

şi că Mussurus însuș și mi-

nistrii din Londra sunt mulţumiţi de administraţia voastră şi de modul
cum
răspundeți Franciei şi celorlalte Puteri, cari se înţeleg într'ascuns cu dânsa.
Astfel cum Anglia este puterea cea mai preponderantă în afacerile
Orientului

„ ŞI cum în unire cu Austria se “împotriveşte și respinge partidele străine
în
Moldo-Valahia,

cari ne sunt ostile, trebue să scrieţi adeseori şi regulat d-lui

C. Mussurus la Londra şi să vă înțelegeţi în taină şi sincer cu Consulul
Austriei, căci d-l Prokesch a cerut cu stiruinţă numirea voastră la
Căimăcămie

dela Inalta Poartă, aducând

este îndestulătoare.

ca argument,

că

garanţia

tatălui vostru

|

cÂştept cu nerăbdare scrisorile voastre pentru a mă linişti.»
Scrisoarea confidențială a lui Fotiade, Capulrehaia, al Moldovei . la
Constantinopole, către Caimacamul Moldovei Vogoride, din 6 Maiu:.
«Prea ilustre Principe! Mam grăbit a vă anunţă astăzi printr'o telegra
mă,
numirea A. S. Aali Galib Paşa la Afacerile străine, fiul A: S. Marelui
Vizir
şi ginere al Maiestăţii Sale, precum şi reabilitarea A. S. Edhem
Paşa, în

demnitatea
trimiteţi

cât

ce ocupase înainte,

ca membru

în 'Tanzimat,

mai curând felicitările obicinuite

Aştept

ca să-mi

în astfel de ocaziuni.

«D-l Panaioti Balș îmi anunţă formarea Ministerului” E. V. şi înlocuir
ea
d-lui C. Catargiu prin d-l Vasile Ghica. Mă mir că E. V. nu mi-a comunic
at
nimic :cu privire la această schimbare serioasă, abţinându-vă de a-mi trimite
o scrisoare, ca să pot ţineă un limbagiu -convenabil ministrilor Inaltei
Porţi
şi ambasadorilor, cari se interesează în cele mai mici: amănu
nte
: de ceeace
se petrece acolo.

|

«Numitul d-l Balş aducându-mi. la cunoştinţă această schimbare ministerială, mi-a trimis în 'acelâș timp un pachet al Consulului austriac
pentru
Baronul Prokesch și un altul al E. $. Savfet-Eflendi pentru
Inalta Poartă.
„_«Ourios să cunosc ce raportă numitul

Consul,

m'am

dus să-i predau

eu

singur Baronului Prokesch pachetul. E: S. deschizându-l în prezenţa
meaşi
cetind :comunicările, mi-a exprimat nemulţumirea sa pentru
destituirea, d-lui
Catargiu, pe care a atribuit-o rivalităților şi lipsei de
încredere. Arfi trebuit

să păstraţi pe d-l Catargiu până la formarea Divanului,
după cum v'am scris

adeseori. Dar dacă aveaţi motive să-l îndepărtați, orândue
ala şi datoria cereau
ca să informaţi despre aceasta Poarta; cu toate acestea,
faptul e îndeplinit

și fiindcă cred. că numirea d-lui: Vasile Ghica a plăcut Consulu
lui austriac,

904.

i

„ DIMITRIE

A, STURDZA:

mă. mărginesca vă atrage atenţiunca şi energia asupra .alegerilor, pe “cari
trebue-să le grăbiţi cât se poate de mult, căci totul depinde de rezultatul lor.
«Lordul. Stratford de Redcliffe, făcând ieri o vizită A. S. Principelui,
i-a
spus că cunoaşte, dintr'o telegramă a d-lui Bulwer, înlocuirea d-lui Catargiu:

fără alt comentar.
|
E
«Pachetul E. S. Savfet-Efiendi pentru Inalta Poartă a'fost predat de mine
lui Azim-Bei, cuiîi eră adresat. Voiu cunoaște astăzi conţinutul lui.
cÂștept aci răspunsul E. V.:care-mi

va confirmă

primirea,

pachetului

şi

aştept cu nerăbdare detaliile evenimentelor îndeplinite.» :
Sa
„ Scrisoarea confidențială a lui Fotiade, Capukehaia al Moldovei la
Constantinopole, către Caimacamul Vogoride, din 9 Maiu:
_ (Secretă). “

a

|

i

«Prea ilustrul meu frate! Relaţiunile mele cu Marele Vizir şi A. S. Galib

Pașa sunt cât se poate de intime. >
«Baronul Prokesch a contribuit mult la numirea, lui Galib Paşa şi a câştigat
astfel o mare influință la Poartă. E. V. să aibă grijă a-şi atrage şi- mai
mult bunăvoința Austriei, căci trebue să știți, că eu servesc aci de instru-

„ment secret în relaţiunile E. S. şi Marele Vizir.
> «Aştept încă răspunsul vostru la cele ce vam scris şi binevoiţi a-mi face

cunoscute hotărîrile voastre în ceeace mă priveşte pe. mine și în ce priveşte recomandaţiunimele
le pentru d-l :Arghiropulo şi alte mici recomandaţiuni, .dar în particular şi nu în scrisoare oficială.
A

«Totul merge bine și sper că prin situaţia ce am
ajunge scopul.
Se
|
«Baronul

Prokesch

merge

mâne

câștigat

aci ne-vom
Si

la Buiucdere; el a promis să prânzească

mâne la, noi cu întreaga sa familie; de altă parte Lordul Redelifte m'a învitat poimâne să prânzesc la el.»
a
|
Scrisoarea, confidențială a lui Fotiade, Capukehaia
'al Moldovei la

Constantinopole, către Caimacamul Vogoride,

din 10 Maiu:

„ «Prea ilustre Principe! Prin depeşa cifrată a E. V. am aflat tot ce s'a întâmplat cu d-l Catargiu și scopul misiunii d-lui Le Sourd, secretarul Comisarului francez. Mam grăbit, după o înţelegere prealabilă. cu Baronul
Prokesch,

să comunic

Marelui

Vizir și A. S. Galib

Paşa conţinutul numitei

depeşe. In acelaș timp am. întâlnit la-A. S: pe primul dragoman al Ambasadei
austriace, Baronul Schlechta, însărcinat cu aceeaș misiune de a comunică
Inaltei Porţi depeşa Comisarului austriac tratând aceeaș chestiune.

«Cu chipul acesta am fâcut cauză comună şi am propus, de acord cu-'ei,
măsurile cerute în această ocaziune. A. S. Galib Paşa ne-a comunicat depeșa
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lui Savfet-Effendi, foarte favorabilă administraţiei E.

că nici un act ilegal

nu

a fost comis

şi nu-se

Ut,

995.

V. Intrinsa' se spune

va comite

în' Moldova

şi că

Inalta Poârtă poate da, această asigurare d-lui Thouvenel, în caz
când ar voi.
să prezinte reclamăţiuni.
-.
o
„<A. S. Marele Vizir aprobând cererea E. V.a promis că va răspund
e d-lui
Thouvenel că «Caimacâmul având depline puterila numirea miniștri
lor săi,
" «imediat ce sa convins de parțialitatea d-lui Catargiu, a decis să-l
destitue şi.
«să îndepărteze prin aceasta. orice motiv de reclamaţiune.» El
ne-a observat
„că Baronul Prokesch, după cât am înțeles, doriă' ca Inalta Poartă
să'nu desaprobe purtarea lui „Catargiu, căci cu chipul acesta ea ar
desaprobă în acelaș,
timp actele sale contra Unirei. Eu am recomandat Porții
să ţină d-lui Thou-!
venel. un. limbagiu hotăritși să blameze, intorcându-i
argumentele, par-

țialitatea Comisaruluiși Consulului francez. D-l Le Sourd
fiind aci de trei

zile, d-l Thouvenel s'a dus ieri la A. S. Galib Paşa, unde
în prezenţa Vizirului a avut:o lungă conferință asupra afacerilor moldove
nești. Astăzi după
- ce voiu află amănuntele acestei conferințe, vă voiu anunţă.
Așteptând aflu că
trimiterea, celei de a doua serisori patriarhale către
Mitropolit, a cărei copie
vam comunicat-o, a fost amânată pentru moment.
Vă rog deci să păstraţi

această copie și să o ţineţi secretă, |
— «Alaltăieri primul dragoman

al Ambasadei

franceze a, comunicat

|
Marelui”

Vizir instrucţiunile Ambasadorului său susținând că E. V., în
unire cu SavfetEffendi, aţi amenințat pe Mitropolit a-l destitui şi că
această noutate sa

răspânditîn Iași. Fiind întrebat despre aceasta, am răspuns
că Caimacamul

obţinând probe reale despre ilegalităţile şi purtarea; anticano
nică a. Mitropo-

litului contra Guvernului, a: raportat Porții, care
a decis să înștiințeze despre
aceasta pe Patriarhul: Ecumenic şi că Eminenţa Sa,
în conformitate:cu regu-.
lele existente şi cu 'canoanele bisericeşti, a scris
o scrisoare sfătuitoare Mitro-!
politului. Astfel am prezentat cestiunea ca foarte
simplă și foarte regulată. cEu conchid după comunicările și spusele Ambasadelor
franceză și rusă, că
ei încearcă să scape cu orice preţ pe Mitropolit
şi să învinovățească pe:
E. V. că persecutați pe Sf. Sa pe nedrept şi cu patimă.
e

«Daţi-mi la timp ştiri despre tot ce se petrece, căci
de o săptămână sunt
fără vreo' scrisoare. a E. V.
Ea
Sa
|
|
|
«P.S.

E foarte necesar ca să-mi daţi ştirile la timp, sau
cel puţin deodată;

cu cele ale consulilor,
căci altfel nu izbutim întru nimic. Nu neglijaţi aceasta.» :
Scrisoarea, confidențiălă a lui Fotiade, Capukehaia
, al Moldovei la

Constantinopole, către Caimacamu
Vogoride,
l

din 16 Maiu :

«Excelenţă! M'am informat cu privire la ultima întrevedere
a d-lui Thouvenel
cu Marele: Vizir și cu A. S. Galib Pașa şi mă grăbesc
a vă anunţă, că E. S.a:
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vorbit. mult contra purtării. d-lui Catargiu, prezentând chiar documente ce
probau violențele parţialităţii sale contra Unirei. El a mai reclamat și contra
persecuţiunilorIi. V. şi ale lui Savfet-E-Efendi împotriva Mitropolitului. A adăugat;
că aţi spus Sf. Sale, că dacă va continuă să încurajeze clerul pentru Unire,.
veţi face ca, țara să [i6 ocupată. de trupe austro-turce. Intre alte reclamaţiuni
contra, voastră în special și contra noastră, cei de aci, Ambasadorul

a mai

adăugat, pentrua ne compromite pe toţi față de Poartă, că aţi declarat d-lui: *
Place în mod confidenţial, că deși voiţi să păstraţi cea mai mare imparţia="
litate și să lăsaţi ca lucrurile si meargă dela sine, totuș vă temeţi să .pro-:
cedaţi astfel, deoarece aveţi pe. venerabilul vostru părinte Și familia voastră .

la Constantinopole.

ae

:

ae

- «In ce privește pe d-l; Catargiu, Marele Vizir a răspuns, după cum aţi ce-:
rut-E. V., «că:a fost destituit pentru purtarea, sa.» Celelalte plângeri ale d--lui:

Thouvenel s'au primit ad referendum, pentru a fi supuse discuțiunii Consi-:
liului de ministri, care se va întruni astăzi sub prezidenţia' Marelui - Vizir.
Până atunci, în urma

Prokesch,

celor ce am.aflat

dela Lordul

Redcliffe și Baronul de:

cari: au comunicat Inaltei Porţi depeşi confidenţiale,:

Consiliul de:

miniștri. nu va puteă decât să aprobe toate actele E. V. și ale lui: SavfetEfendi contra Unirei. Poarta i-a comunicat acestuia, înainte cu trei zile, te-: |
legrafic aprobarea, sa, îndemnându-l să grăbească cât se poate mai mult ale-

gerile în Moldova,. împotriva plângerilor Comisarilor francez, prusian, rus și
sard, cari au voit.să fie suspendate sub pretext că Fermanul. de Convocare.
are” nevois de o interpretare şi de lămuriri. Răspunsul dăât de E. V. Comisa=:

rilor, că Fermanul este foarte explicit și nu are nevoie de lămuriri, a plăcut;
foarte mult,.Eu mă bucur mult de buna înţelegere și armonia ce există între!
E. V.: şi Savfet-lifendi. Continuaţi a vă strânge.tot mai mult relaţiunile cu
E. S., căci aci Savfet-Efendi se bucură de o mare consideraţiune la Poartă
şi la “Ambasadori „Angliei și Austriei.
:
i
: «Mai ales în urma celor ce vam scris, trebue ssă grăbiţi alegerile :şi năzuinţele voastre vor fi răsplătite de către Poartă, care dorește mult ca Divanul
Moldovei să se întrunească înainte de cel al Valahiei.
. . -:
DR
„«leri am vorbit mult cu Baronul Prokesch și cu Lordul Redeliffe. Am fost
foarte mulţumit că i-am găsit foarte bine dispuşi în. favoarea E..V. Lordul!
mi-a arătat o: dopeșă, telegrafică a secretarului d-lui Bulwer,. care acum se
află în Moldova, prin care îi anunţă plecarea d-lui Le Sourd şi-i recomandă:
foarte călduros pe.E. V. In această întrevedere „Lordul mi-a comunicat că

se spune, că E. V. pentru'a plăcea Francezilor aţi dat în ascuns d-lui Place

hârtiile d-lui Catargiu, dar a adăugat că consideră aceasta ca o calomnie.

„«Alaltăieri am întâlnit lu Poartă pe primul dragoman al Legaţiunei Prusiei,
care. avcă să comunice A. S. Marelui Vizir raportul Comisarului prusian din,

-
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laşi, câre.relată că E. V; aţi fi:spus “că prezenţa;
Comisarilor”
în Iași a adus:
cu sine revoluţia. Insă d-l Balş, voind: să îndrep
.tez
expreseia E. V.; ar fi:
modificat-o zicând, că. prezența Comisarilor a. Încura
jat spiritul de revoltă,
EI spune că E. $. Savfet-Efendi întrun moment de
supărare contra Mitro=,
politului ar
fi. zis că va face'să se ocupe țara de

trupe -turceşti,

pentru a;
întrebuinţă puterea armată contra unioniștilor.
De altfel răpoarte de. acestea *
nu fac nici:0 impresie la Inalta Poartă,
SE
pe
Ambasado

rul” Prusiei a făcuto comunicare Porții
în favoar
. Mitrop
ea
oli-.

„tului, dar rezultatul nu a, fost după

dorința:sa.».

:.

--

DI

a

_ Scrisoarea, confidențială a, lui Fotiade, Capu
aiaal Moldovoi la,
Constantinopole, către Caimacaniul Vogoride, lteh
din 20 Maiu:

a

„«Bxcelenţă ! Imediat după ce am priinit scris
oarea E. V. din 26 Aprilie, m'am: grăbit să comunic: cele ce am crezut de trebuință
Viziralui şi lui Galib Paşa,
In precedenta:
mea scrisoare, v'am raportat,cu privire la Mitropolit
, precum și:
hotăr

îrea luată de a se amână

trimiterea celei de a doua scriso

ri patriar=!
hale, a cărei copie vam trimis-o; Vestea schim
bărei "favorabile, făcută, prin
împăcarea. Mitropolitului cu E. V., ne-a bucurat
pe. toţi; cari. am prevăzut,

un rezultat oarecare, chiar și amical, al prime
i scrisori patriarhale.
.Ar fi fost
de dorit a reuși să se trimită și această
a, doua scrisoare,. Dar A..85. Marele Vizir, repetându-mi cele ce i-a spus
de curând. d-l. Thouvenel, adică că

E. -V. sunteţi obligat a evită orice imparțialitate
în urma instrucțiunilor se-.
crete ale Porții și fiindcă familia voastrăi.este aci
ca “zălog în mânile Gu-:
vernului

superior, A. S. pentru anu da ocazie la nouă
plângeri! și pentru a;
nu: confirmă; vorbele: d-lui 'Thouvenel a decis
să amâne trimiterea: acestei

scrisori. Din parte-mi am avut grija să întrebuinţ
ez diferite argumente şi:
mijloace de formă pentru a: desminți. cuvintele. d-lui
Thouvenel, probând că
ele nu sunt

decât nişte sofisme pentru a.-intimidă Inalta
: Poartă,și pentru a:
paraliză energia Guvernului: moldovenesc și
nădăjduesc, după cele -ce am:
înțeles eu însumi și după asigurările Baronului
Prolkesch și'ale Lordului Redcliffe, că. mi-am ajuns scopul. Dar până 'atunci
E. V..să iea bine seama 'la

convorbirile ce aveţi 'cu Consulul: Franciei, la orice
vorbă

care var.

puteă..
compromite în' faţa Inaltei Porţi, şi aceasta
măcar pentru ochii ! lumei.. Vă:
anunț cu bucurie, că în Consiliul: ce s'a ținut
alaltăieri toate actele E.:V.. şi:
ale lui Savfet-Efendi au fost. admise. şi aprob
ate de către “toţi membri: Con-. '
siliului, mai
ales măsurilece le-aţi luat în unire cu el pentru a grăbi
.aleg

erile;:
“ «Poarta, serie astăzi lui Savfet-Efendi exprimându-i aprob
area'sa::Vaă alătur
aci 'scrisoarea ce veţi binevoi'a o predă imediat E. S.; cărui
a i-am soris că-i.

sunteţi recunoscătorși că nu încetaţi a-i aduce elogii
atât:la- Poartă cât și”.
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nouă. Dar fiindcă E. S. a primit dela Poartă instrucțiuni complete, E. Voastră
trebue să se înțeleagă cu el în orice ocaziune și să-i urmaţi sfaturile.
„«E. $. sa adresat Porții cerând o scrisoare de consolare pentru: d-l Catargiu,
cu scop de a-i măguli ambiţiunea şi de a-l ţineă. supus voinţei sale; dar:

printr'o depeșă, telegrafică, sosită patru zile înaintea scrisorii sale, E. s.î își .
"retrage recomandaţia în. favoarea lui Catargiu

şi o declară inutilă.

<A, S. Galib-Efendi mi-a promis că o să vă trimită o depeşă, care va rezolvi cestiunile ce le-aţi adresat Porții cu privire la reprezentarea locuito“rilor din Basarabia și. alțe cestiuni. Răspunsul va fi conform cu vederile
E. V. Din cauza Ramazanului această depeșă na putut fi expediată, dar o
să v'o trimit în curând.
«Plăcuta, veste despre alegerile apropiate și promisiunea: voastră, deși nu'
“absolut sigură, că veţi avea majoritatea, a bucurat mult pe Marele. Vizir,

care

îndată ce:'se va obțineă, aceasta, își rezervă,

după

cum mi-a spus, a

vă dovedi, imediat după rezultat, prin probe strălucite, satisfacțiunea, Inaltei:
Porţi faţă de E. V.
i
«Iată în puţine cuvinte spiritul politicei Inaltei. Porţi: ca doreşte cu E. v.

să lucreze cu energie în contra Unirei, dar peste tot fără sgomot şi mai ales:
fără a divulgă că primiţi astfel de instrucţiuni dela Poartă.
«ln orice caz discuţia e necesară și mai ales în împrejurările actuale. Inalta
Poartă, în. baza relaţiunilor. sale, trebue să aibă anumite consideraţiuni faţă
de Puterile străine; dar E. V. fiind degajat de astfel de angajamente și având!

dela Poartă depline” puteri, să lucraţi cu iscusință și să faceţi tot ce credeţi
pentru a. conlueră în vederile sale.

ME

«Instrucţiunile trimise Lordului Redelifte de către Guvernul său “sunt [ă-.
murite și precise. Inalta Poartă a, fost foarte mulțumită de aceasta.
"«Acum trei zile Baronul Prolesch şi Lordul Redcliffe, ducându-se la Poartă,
Sau explicat în mod confidenţial cu Marele Vizir, carea adoptat şi aprobat
toate propunerile.
lor cu privire la măsurile ce trebue luate contra Uhnirei.:
Am auzit acestea, dela înșiși Ambasadorii, pe. cari i-am văzut zilele acestea.
„ «Deoarece. d-l“Thouvenel intrebuinţează în continuu cuvintele : parțialitate.

și asuprirea opiniei publice, ca motive pentru plângerile ce le face contra
administraţiei E. V., am

comunicat Marelui

Vizir,

în

scop

de

a combate

acest josnic reproş, toate cele ce mi-aţi anunţat cu privire la călătoria politică
ce. voiă să facă d-l de Talleyrand prin judeţe. S per că acest: argument ne
-va folosi mult,
«Extrasul din «Gazeta Moldovei», ce mi-aţi trimis, a plăcut: l-am arătat
celor ce se .cuveniă.

Vreau

si-l dau-si se publice în

ziarul

d-lui

Sper că aţi fost mulţumit: de articolul lui Nogu6s din 18 Maiu.»

Nogu6s.
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„ Serisoarea, Lordului Stratford de Redeliffe către
Caimacamul Moldovei Vogori

de,
din 3 Aprilie :
E
SE
i
La
«Domnule Caimacam, Mă grăbesc a vă anunţă
primirea celor două scrisori, *
ce mi-aţi făcut cinstea ami adresă. în urma numir

ei voastre la Găimăcămia
Moldovei. Cea din 1*/;, Martie mi-a fost predată de
d-l Potiade.
o
„«B. V. nu face decât si dea dreptate simţimintelor
mele, presupuind că
mă interesez de succesul administrației. voastre. Sunteţi
prea mult identificat
cu bunăstarea Principatului, pentru „a-i permite .să
presupun măcar un

„moment, că nu v'aţi da toate

silinţele, ca să justificaţi

încrederea,

Inaltei
Porţi. Împrejurările în cari se găsesc astăzi „Provi
nciile Dunărene sunt ceri-

tice și viitorul uneia 'ca şi al celeilalte

depinde,

vernelor. lor provizorii şi de înţelepciunea mai
prezidă la, exercitarea, funcțiunilor lor.

în parte,

de mersul

gu-

mare sau mai mică
ce va
|
i

«E de sperat că bunăvoința Inaltei Porţi, unită cu
Marile Puteri, aliatele

sale, va reuşi să realizeze - bunele dispoziţiuni ce se: man
ife
în.stă
Principate, pentru a asociă progresul prosperității lor respec
tive, cu marele principiu al integrităţii Imperiului Otoman, conslinţit din nou
prin Tratatul din
30

Martie 185,

Si

Da

„.«Fiţi încredințatde dorința mea de a, întreţineă, cele
mai bune relaţiuni
„cu E. V. şi profit de această ocaziune pentru a vă
da asigurarea înaltei

mele consideraţiuni.»
|
„. Scrisoarea Baronului de Prokesch-Osten, Internunci
ul

la Constantinopole,

către

Caimacamul

Vogoride,

i
Austriei

din 18. Aprilie: -

«Alteță, Sper că A. V. va binevoi să mă scuze, dacă pentru
a nu mă mărgini
numai la un simplu răspuns de primirea scrisorii ee 'mi-aţi
făcut cinstea
a-mi

adresă, cu data de 26 Fevruarie (10 Martie), am amâna
t răspunsul
meu până în momentul când poziţiunea
A. V. s'a mai clazificat, |
Si
«Am urmărit cu un viu interes și cu o mulțumire crescândă
activitatea
ce A. V. n'a încetat a desfăşură întiun chip care V'a făcut
să meritaţi re. cunoştinţa și elogiile Inaltei Porţi și m'am felicitat,în aceeaș
măsură, pentru
parteace am avut fericirea să iau, la alegerea persoanei A.
V. pentru postul

ce ocupați în chip atât de demn. :

Ri

E aa

re
«Experiențele din ultimul timp îmi dau asigurarea
prețioasă. de a Vă
vedeă, stăruind, Alteță, cu acelaș tact şi cu o egală
tărie „pe, calea ce a

apucat pătrunderea, voastră și cunoașterea,

adevăratelor interese ale țăirei

şi
ale Curţii suzerane.
e
aa
„«Eu apreciez pe deplin greutăţile în contra €ărora, are:
săi lupte A. V;
asemenea înţelepciunea şi curajul, 'cari vor reuși să le biruea
scă, 'nu 'vor
consti

tui decât un merit cu'atât mai strălucit,
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- elnalta Poartă, faţă de pericolele ce prezintă Unirea
de a le combate,

împărtășește

și față de necesitatea

părerea. :și hotărîrea fermă .a Austriei. Rog

pe A. V. să binevoească a fi.convinsă de aceasta în fiecare moment și în
'orice ocazie, Experienţa” voastră, Alteță, vă va face să înţelegeți uşor menajamentele pe cari.Divanul e câte odată constrâns să le facă, și cari sunt, urmările neplăcute ale situaţiunii ce i-au impus împrejurările. Dar tocmai
aci, în cazurile unde acţiunea Porții este împiedicată 'sau contrariată, începe
aceea, a organelor sale,

în a „căror deşteptăciune

dințat interesele. Continuaţi deci,
energie, înţelepteşte

moderată

dreptate unei purtări,

și

devotament

Alteță, să le apăraţi .cu

și-a încre-

credință şi cu

îîn ce priveşte formele, şi toată, lumea

care fără

patimă şi observând

faţă de toţi conside-

-

rațiunea ce o pot pretinde îîn mod

legal,

va da,

nu urmărește alt s00p, | decât să

servească, în calitate de depozitar responsabil al puterilor Suzeranului, cauza,
acestuia şi a țărei. »
Scrisoarea; lui: Bâhem, Paşa

către Caimacamul

Moldovei N.

Vo.

goridi, din 22 Aprilie :

“Domnule

Caimacam ! Am

avut 'onoareaa primi

scrisoarea confidențială

„ce mi-aţi trimis cu data de 2 Aprilie, privitoare la reapariţia a două vechi
“ziare. moldovenești, «Zimbrul» şi «Steaua Dunărei», alăturând extractul „unei
depeși ministeriale cu data, de 10 Septemvrie 1856 și. copia a..trei cereri

adresate de redaețiunile
riatului,

acelor

ziare „Consiliului Administrativ şi Secretao

«Cum. aceste ziare nu sunt destinate

decât să sârvească de organe pentru

propagarea ideilor unioniste și cum Comisarul Inaltei Porţi va adresat din
București

o scrisoare,

în. care

vă

recomandă

a împiedică,

două, ziare, 'eu vă autorizez, prin urmare, d-le Caimacam,
rizaţiunea cerută pentru publicarea lor.

reapariţia

acestor

să refuzaţi auto-

«Am primit în acelaș timp cu. scrisoarea, de mai sus și. «Buletinul Oficial»
privitor la dispoziţiunile ce sau luat până acum pentru executarea Fermanului de, „Convocare. a „Divanurilor ad-hoc, precum și copiile aiferitelor dis-

cursuri, ce sau pronunţat. cu această ocazie și cu ocazia predărei Fermanului
pentru

numirea,

D- Voastre.»

Scrisoarea, lui Edhem Pașa către Caimacamul Moldovei Vogoriăi,
din 22 Aprilie ::

|

«Domnule Caimacam ! Am primit depeşa confidențială, ce« e mi-aţi. făcut
„onoarea, a-mi adresă cu. data de 2 a curentei, pentru a mă informă despre
diferite cestiuni și între altele despre limbajul ce aţi. ţinut câtorvă dintre
)
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șefii partidului unionist şi despre simpatiile

BUCUREȘTI,

III.

"301

fați de Unire ale d-lui Dalyeli,

destinat a fi trimis la Iaşi, ca să secondeze acţiunea Consulului
englez. ăi
câprob în totul ceeace aţi spus și răspuns numiţilor șefi de
partid şi
interzicerea publicării . ziarelor unioniste. Inalta Poartă nu
poate 'decât să

aprecieze purtarea D-Voastre lăudabilăîn această privinț
ă.

„&M& grăbesc a vă preveni, că am informat pe E. Sa Ambasa
dorul Angliei

despre toate celece mi-aţi comunicat cu privire la d-l
Dalyell și cum Savfet-

-Efendi trebue să fi sosit în Iaşi,vă rog sa-l puneţi

„„ceasta şi .peE. Sa.

„

a

în cunoștință „despre

E

a-

Sa

«Voiu luă în considerare cele ce-mi spuneţicu privire la
d-l Constantin

„Catargiu:şi vă mulţumesc pentru traducerea
ce mi-aţi transmis a unci piese
ce conţine profesiunea de. credință și. dorinţele partidu
lui unionist.»
|

Scrisoarea d-lui Gădel de Lamoy, Consul al Austriei la,
Iași, către

Caimacamul

Vogoride,

din 4 Maiu:

E

Iata

„ «Alteță ! Este de “absolută urgenţă, ca instrucţiunile
să fie expediate chiar
astăseară. Insistaţi, impuneţi-vă autoritatea şi nu pierdeţ
i nici un moment.

Vă rog. Mai târziu vă voiu explică motivul.»

„Scrisoarea

d-lui Alison,

Pi

Secretar
al. Ambasadei

Anglioi

tantinopole, către Caimacamul Vogoride, din 16 Mau:

la, “Cons-

«Excelenţă, Am primit scrisoarea ce.E. V. mi-aţi făcut cinstea
a-mi trimite

“prin intermediul

d-lui” Hatman

Fotiado

şi vă asigur în toată sinceritateii, că

în urma relaţiunilor ce primesc, vo: iu
continuă a da dreptate. administraţiei

voastre.

"

ee

» «Am comunicat: conţinutul! scrisorii voastre [. S; d-lui Ambas
ador şi
"mulțumindu-vă pentru cuvintele măgulitozire ce le-aţi spus
lu adresa mea,
am onoarea a rămânea al E. V., te»:

„Două rapoarte

ale

Ca

Baronului de Talleyrand-Pârigord,

adresate

* Comitelui. Walewski, din 29. Maiu Și 12 Iunie,. comunică
copiile a
7 :scrisori. cale cărora, originalau
e fost depuse de un prieten din
Moldova»în mânile Comisarului Fransioi.
N
a
- In

29 Maiu

au

fost

depuse. «Originalele. Scrisoril
— d-nilo
or»r:

“Alecu Vogoride din 14 Aprilie (No. 2), Prokesch-Osten
din 18 Aprilie
(No. 3)-şi Gădel-Lanoy.
din 6 Maiu (No. 4)—. ă
a
«In 12. Iunieau fost depuse „«Originalele Scrisorilor» d-lui
Ioan
Fotiade din 10, 16, și.20 Maiu—.
|
“Prin raportul din 29 Maiu să mai trimiteă și. scrisoarea,
Paitria,r-
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hului Ecumenic Ciril din 1 Maia
tropolitul Moldovei.

(No.

D

prin care amenință pe Mi]
Se

Depeșa confidențială a Baronului de Talloyrand- -Pârizord
Comitele Walewski, din 29 Maiu:
- cAm onoare a vă trimite alăturat trei documente

foarte curioase, ale căror

originale au fost depuse la mine de un prieten din ' Moldova.
«Cred

că ele vor justifică

torizează
prusian,

toate

protestările ce m'am

către

i,

afirmările din 'corespondența mea: şi au-

crezut

dator,

în înţelegere

cu colegii: “mei

rus şi sard, a, le trece în procesul verbal al Comisiunei.:

«<V'am adus la cunoștință: intențiunea noastră comună în depeşa * mea,
telegrafică din 20 c. Neprimind până acum un contra-ordin dela E. V., voiu da
urmare acestui proiect în şedinţa ce. trebue să ţină mâne Comisiunea, sau în
prima ei întrunire. D-l Thouvenel mi-a trimis încurajări telegrafice.
«Documentul No. 1 este traducerea unei scrisori amenințătoare a Patri-

arhului din Constantinopole către Mitropolitul din lași. “Această, scrisoare,
cerută de Prinţul Vogoride, a fost predată deschisă Eminenţei Sale de către
Ministrul de Culte. Ea făceă începutul seriei de măsuri hotăritea se luă în
contra, Mitropolitului ; dela intimidări verbale sa trecut la ameninţări scrise,
dela, ameninţări până la silnicii” nu eră decât un pas. Intervenţia d-lui Thouvenel, cerută de mine, a restabilit insă ordinea.
«Documentul No. 2. n'are nevoie de comentarii. Altfel

slăbesc impresiunea ce va produce asupra E. 'V. cetirea

n'aș face decât să

acestei

corespon-

dențe pline de cinism. Scrisoare, plic, ștampile, toate sunt în posesiunea mea,

momentană.

«Documentul No. 3 vă va da, d-le Comite, o mostră
de stilul d-lui de

“Prokesch' și de încurajările ce le trimite Caimacamului Moldovei. Alătur şi un bilet al d-lui Găedel, Consulul Austriei la Iași (No. 4), în scop dea grăbi

„formarea listelor electorale, pe cari d-l de Richthofen, d-l Benzi şi eu l-am
rugat pe Savfet-Effendi să le amâne până ce Comisiunea va rezolvi” greutățile relative la, aplicarea Fermanului. Mi s'au predat originalele depeșei și
biletului,

cari

dovedesc

ceeace

noi

am

afirmat

totdeauna:

necalificabila,

ingerință a Agentului austriac din Iaşi. Această ingerință cred că este: stabilită în mod incontestabil prin acest document preţios. Am comunicat d- lui
Thouvenel

toate aceste piese.

«Savfet-Effendi reîntorcându-se încă alaltăieri, Comisiunea va - ţineă mâne
prima sa, ședință, oficială şi se va constitui. Provăd mari greutăţi, dacă d-l
de Liehmann

va refuză să admită principiul majorităţii în- hotărîrea asupra

cestiunilor de disciplină interioară.
«De altfel nu pot să vă ascund, d-le Comite, că neînțelegerea ce există
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între: membrii Comisiunei i devenit prea învederată, pentru a nu
aduce atin-

gere autorităţei noastre comune.

Incredereă, în Comisiune se pierde pe fiecare

zi şi greutăţile interioare, ce se îngrămădese

în jurul cestiunei politice a

Unirei, mă fac să cred, că singura soluţiune posibilă
va fi o hotărtre prealabilă a Congresului din Paris. Oricum ar fi aceea, voiu preferă-o 'nesigu
-

ranței în care sunt lăsate populaţiunile, deoarece! noi.
nu
realizarea pozitivă a unei” dorinţe - prea naturale și prea
«
puteă fi contestată astăzi.»
A

Baronul | de 'Talleyrand-Pârigord trimite
12 Iunie,, următorul raport:
„«Vă trimit copiile a, trei scrisori foarte

le putem promite
generale, pentru a

Comitelui

Walewski, la,
NI
|

curioase, cari au picat în mânile

mele. Ele sunt urmarea, scrisorilor ultimei mele expediţiuni
şi completează

seria dovezilor în sprijinul convingerei mele, că nu
întâlnim la Londra,
Constantinopol, și la Viena, decât rea credință.
|
ae
„“<D-l Fotiade este,. precum o știți, cumnatul Princip
elui Vogoride, și:

la,

mai
mult încă însărcinatul de afaceri al Moldovei pe lângă
Sublima Poartă. "Ţin
a vă atrage în.special luarea aminte, că el seria aceste
scrisori instructive
în momentul, în care Reşid Paşa, cu lacrimi în ochi,
protestă, în faţa d-lui
Thouvenel, de imparţialitatea, de lealitatea și de abţinerea
sa de a trimite
Caimacamului ordine sau avizuri secrete. Am forţat pe
Savfet să-mi facă la
protocol aceleași declaraţiuni, rezervându-mi

a le întrebuinţă la vreme. Ce:

să gândesc de atâta perfidie? Nu sunt oare autorizat a spune,
că alegeri,
făcute. sub inspiraţiile și auspiciile a asemenea oameni, nu
vor fi decât o
nedemnă

comedie?.:

-

A

a

-Relaţiunile mele cu Sir H. Bulwer sunt personal foarte
bune;

dar. am

evitat foarte mult să mă pun în opoziţie cu dânsul în
timpul discuţiunilor
dese, cari s'au rădicat în. ultimele ședințe. Insă atitudi
nea sa în faţa pantidului.. Unirei a 'asvârlit aci, trebue -să, spun, o mare descura
jare. Nimeni nu
mai e la îndoeală că Anglia este astăzi ostilă, programului Unioniș
tilor în mod

sistematic. Purtarea agenţilor săi, ceeace ei lasă să se înțeleagă
din instrue-

iunile lor, în fine limbagiul. presei austriace şi turcești,

sunt

fapte

vădite

pentru a legitimă: temerile acelora, cari sau: încrezut în buna
credință și în
«fair play.» Sarcina: mea devine din zi în zi mai grea, şi
dacă d-l Thouvenel nu capătă o! satisfacere pentru ilegalitățile Caimacamului
Moldovei,
creditul meu. va fi iute pierdut. Depeșile d-lui Place nu
pot să lase nici o

îndoeală, că Principele Vogoride urmăreşte, cu o
peristență nebună, calea
deplorabilă în care a intrat, Liehman, Bulwer
și Savfet. declară, că carac-

„terul. nostru consultativ ne interzice de a remediă aceaștă,
situațiune.

..
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“«Ce vor gândi populaţiunile celor doiiă Principate, când vor. vedeă că -noi
asistăm ca spectatori impasibili la abuzurile

|

ce -se. fac îin jurul nostru ?, „:

cUnirea dintre noi», articol publicat iîn ziaru 1 «Concordia», No. 34,
de Dimitrie Rallet, cu aluziune la, corespondenţă, secretă .a lui Vo:
goride, îmmânată, de D. Rallet Comisarilor la Bucuroști,
«In ficare fară cele mai multe rele
vin de pe afară.
.
..
pa
«Gr. Alexandrescu.

Ă

«Suntem

îîn “ajunul zilei măreţe! unde

Ţerile Române. au ajunsi a- şi “rosti

dorinţele, unde pământul lor, liber de povâră unsi lungi 'ospitalităţi, are” a
produce flori sau: spini, unde 'soartă, noastră se.va hotări' spre bine sau. spre

rău, unde
încercări

sub dulcei, înrâurire a unei speranţe” comune, . avem a> uită tistele
prin

cări

am

trecut..

ar

-

LEE

Nae

at

E

«Puterile E uropei ne smulscră din uitarea în care 'no-au fost; părăsit şiși ne
zic: «Aveţi un trecut plin de mărire, aveţi titluri : învechite ce vă- apără
naționalitatea.
Voim a le da o nouă: “ consfințire şi. le scoate din. nou: la

lumină, căci împrejurările le-au fost; înlăturat, şi învăluirile ce dădură peste

voi le 'ciuntiră.. Venim dar să vă vestatornicim. în drepturile voastre;. dacă
sunteţi unul și acelaş . popor, dacă aveţi tot aceea istorie, tot aceeaş credinţă, tot aceleaşi interese și nevoi, dacă există: în adevăr ':între voi;-ca
* între: fiii tot aceleiaș munte. părtăşie. de glorie :şi. de. nenorociri, dacă ați

avut și aveţi

tot aceiași :inimici,

dacă - doriţi a primi un- loc în marea, fa-

milie europeană, . dacă, voiţi a aveă.un nume şi a fi însemnați. în cartea da
aur a naţiilor civilizate, vorbiţi! rostiţi-vă ! Starea politică ce, veţi cere va
primi consfinţirea și chezășuirea întrunită 'a Puterilor ce luară. asupră-le a
"regulă hotăritor. soarta, voastră». Aceste întrebări ni le face Europa. re

«Chemarea noastră de astăzi este de a răspunde de primim sau de res'pingem binefacerea, ei. Poziţia noastră de astăzi este osebită în vieața, naţiilor.
Alte. “popoare, prin sacrificii mai mari, prin vărsări de sânge, prin lupte necurmate, nu dobândiră recunoașterea drepturilor: lor. 'Tractatul 'de Paris ne

învoeşte a ne rosti. dorinţele și -istoria ne. așteaptă, ca să însemne: răspunsul
sub dictarea noastră însăş în: litere neșterse, spre eterna noastră glorie sau
rușine,! Răspunsul acesta, - oricum. îl vom -da; va, îi. dovada, nemuritoare a
prețului” ce punem

pe soarta noastră, va, fi mântuirea -ssau

sinuciderea noastră

“Și a urmașilor noștri.
Sa
aaa
«De sigur, n'am aveă nici o îngrijire asupra. reziltatuluii. acestei a: “noastre
manifestări, dacă am şti că țara ne'e liberă d6 toate piedicile în rostirea dorinţelor ei.' Dar vai! de câţi șerpi. înveninaţi: nu se găseşte -ea: împleticită!
Câţi dintre noi nu privese căderea şi peirea lor întrun

viitor senin, în nea-
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mestecarea străinilor. cari-i întrebuințează, ca unelte Înrăut
ăţitelor lor scopuri.
Străinii, după 'Tractat, nu au voie'a înrâuri asupra rostirii dorinț
elor noastre ;
cu

toate acestea ei lucrează la decăderea noastră
viitoare şi la eterna noastră
'slăbănogire. "Dar, neputând să o facă. singuri,
își aleseră pe unii dintre noi
'şi, măgulindu-le vanitatea, şi pretenţiile, îi întreb
uințează de instrument spre
a ameninţă și a înfiricoșă pe cei slabi, spre
a calomniă pe cei ce nu iau
Tractatul drept o literă moartă:Ce imputare
nu făcură ei partidei naţionale
îni Moldova? Nu merseră până a ne pâri la
Poartă ca doritori a ne: desbină
de Turcia, a ne desface de suzeranitate?
Nu'se siliră a ne acuză în țară -ca
comunişti, ca cugetând la împărţirea averilor
și la schimbarea, religici? Nu
ne acuzară că am aveă, planuri a răsculă Transi
lvania Şi Bucovina? Dar în
zadar,

căci imputările făcute dovedindu-se ca; fapte neadevărate,
avură drept
rezultat a spori numărul celor ce nu doresc decât
a-și vedeă ţara întărită
prin Unire, scutită în viitor de încălcări și înrâuri
ri străine şi ridicată din
starea de populaţie, precum ne-a cunoscut până
acum Europa, la aceea
de: nație.
II
Ia
„ «Spre acest scop să lucrări a întinde între noi
unirea sufletelor şi a voințelor, ca mijlocul cel mai sigur de a ajunge la unirea
âmbelor noastre popoare întrun singur trup de nație.

Să statornicim

deodată

Unirea, morală

,
și Unirea politică, va urmă ca o consecinţă firească
și neapărată. Si nu ne

suspectăm între noi, căci e mult mai bine, în împrejurăril
e aceste solemne, unde

patria are trebuinţă de toți fiii ei, să ne înşelăm prin prea
multă încredere,
decât să ne desbinăm prin imputări neîntemeiate, și
prin prepusuri ușuratice

şi rău voitoare, cari ne slăbănogese partida, şi: fac bucurie
inimicilor noștri
din lăuntru şi din afară. Să ne înţelegem asupra porsoa
nelor ce au a se
alege, și să le hotărîm, fără a ne pune toţi ambiția de
a fi aleşi, căci atunci,
desbinând .voturile, am servi iarăș pe inimicii noştri,
cari ar puteă face să
triumfeze candidaţii lor cu mai puţine voturi. Unirea
în desinteresare, în
_abnegaţie,. în iubirea patriei să fie rădăcina și Unirea
politică va fi rodul
preţios. Intăriţi de aceste! simţiminte, să depunem. cu
încredere pe altarul
patriei dorinţa unui întreg popor drept omagiul cel
mai scump. Patria, impilată întregi veacuri, ne chiamă spre săvârșirea acestui
mare act. Cine ar

puteă sta nemișcat de glasul unei mume dezolate, care
nu așteaptă decât o
rugă, o dorinţă din partea fiilor ei, ca să arunce, după
îndelungate suferințe,
vălul negru al durerei ce o acopere, şi ca să-şi poată
arătă, iarăș frumuseţile ! Care dintre noi ar refuză să verse pe ranele
ei balsamul ce are săi o
vindece ! Cari din copiiiei ar respinge mâna unei
mume. care vrea să-i

unească pre toți într'o singură şi puternică familie ? 'Toată
încrederea să o
punem în noi

înşine și să fim convinşi că Divanurile exprimând
dorinţa
'naţiei, adică Unirea, ea, nu se poate decât a 'se acordă
de Congresul din Paris,
Analele A. R.—Tom.

XXXIIL.-- Memoriile Secţ. Istorice,

20
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căci la din contra s'ar paraliză aplicarea 'Tractătului. lar rostindu-se contra
Unirei, atunci departe

de a exprimă. dorința, ţărei,. dovedită prin declaraţiile

şi manifestările publice de unire și prin unanima, și nesilita aprobare ce s'a
dat programului partidei naţionale, în âmbele ţări, Divanul ar formulă numai
un vot antinaţional, rezultat al văzutelor înrâuriri străine, și al machinaţiilor.
ce sau dovedit şi se vor mai dovedi în fața Europei. a

«Un asemenea vot al Divanurilor nu numai nu se poate luă în băgare de
seamă de către Comisarii Europeani cari au: pozitive dovezi despre machinaţiile urmate, dar ar pune pe Comisie în contrazicere cu misia ei definită
prin art. 24 din Tractat, cât şi prin instrucţii ce consistă în îndalorirea.
excluzivă de a adună adevăratele şi nu silitele sau escamolalele dorințe a
țerilor, precum pot fi acele ce s'ar rosli de Divanul Moldovei, asupra căruia
Sau depus şi se vor depune în Comisie protestațiile şi abținerile cele mai
legiuite şi mai solemme cari sunt întemeiale pe cuvintele: a) Că Guvernul
Moldovei, care trebuiă să păşească la convocarea Divanului după unul și acelaş
Ferman, n'a luat nici în o băgare de seamă observaţiile Comisiei, cari s'au
îndreptat și s'au lămurit prin ofisul Guvernului din Valahia, încât astăzi unul
și acelaș Ferman are în Valahia o aplicaţie largă și în Moldova o aplicaţie

„diferită şi restrânsă;

b) Că Guvernul

Moldovei nebăgând

în seamă

zisele

observaţii, a înlăturat, în contra rostirei Fermanului, chiar dintre alegători pe

persoanele ale căror moșii erau însărcinate cu vreo ipotecă, pe bărbaţii cu .
proprietăţii dotale, pe advocaţii, pe inginerii cu diplome date după formele
legale, a şicanat asupra împământenirei ș. a; numai spre a restrânge numărul alegătorilor, şi spre a-i puteă combină astfel încât să se facă din

minoritate majoritate în contra Unirei, :
a
|
«Să așteptăm cu încredere lucrarea Comisiei ; ea este chemată a ne apiiră
de toate mrejile întinse asupra noastră din lăuntru și din afară. Ea are să
reverse asupră-ne binefacerile Tractatului de Paris, răstălmăcit şi călcat cu
atâta făţişă neruşinare, precum o am dovedit în faţa Comisiei Europeane, şi

precum nu ne vom sfii a o strigă și a o dovedi chiar în fața Congresului
de Paris, care n'a înţeles, prin art. 24 al Tractatului, ca exactă reprezentaţie

a dorințelor şi trebuinţelor ţărei, un Divan făurit prin întunecoase mijloace
şi întemeiat pe asupriri și pe excluzii arbitrare, un Divan
- care, înainte de
a se compune, motivează necontenite protestaţii ce vin din toate districtele
și chiar dela, o mare

parte din persoanele

înscrise

în listele publicate.»

Să recapitulăm întreaga situațiune creată de « Corespondenţa, secrotă a lui Vogoride.» Ea a influențat fără îndoeală asupra, deciziu-

nilor ce aveă de luat Caimacamul Moldovei;

- Sau ca sfaturi date de persoane

competente,

fie că ele se primiau
sau ca ordine directe.
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Astfel instrucţiunile amintite în scrisoarea,

tu.

807,

Consulului

Gâdel-Lanoy:

adresată Caimacamului Vogoride în 6 Maiu, sunt «Instrucţiunile
din
27 Aprilie alo Sfatului Administrativ Extraordinar privitoare
la.
executarea Fermanului de Convocare a Divanului adhoc.»
Aceste

instrucţiuni, completate

în 30 Aprilie prin Circulara către Prefecţi

a Ministrului de Interne, Logofătul Vasile Ghica, au fost publica
te
ex ollicio în «Buletinul Oficial» din 4 Maiu.
"Din momentul în care a început a fi cunoscută Corespondenţ
a
„intimă a, Caimacamului Vogoride cu Inalta Poartă și Diplomaţia:
Angliei și a, Austrici,. evenimentele sau precipitat iute, până.c
e a;
izbucnit neînțelegerea dintre - Francia, Rusia, Prusia, şi Sardini
a,
de o parte, Anglia și Austria de alta parte, care a produs
'rup-:
toaroa, relațiunilor dintre cele patru Puteri și Turcia,

Una, din manifestările produse se constată în scrisoare Comit
elui
de Cavour adresată Marchizului Emmanuele d'Azeglio în 27 Iulie.
«liste

inutil să Vă întreţin

de cestiunea

Principatelor,

fiindcă e mai

bine să puteţi zice, că 'nu știți ce cu cuget în această privire,
căci, dacă
aţi fi nevoit să faceţi cunoscut ce gândesc eu, ea nar puteă
fi decât foarte

displăcută Cabinetului Britanic, care, după a mea. apreciere, se poartă
foarte

rău în aceste țări nenorocite...»

Depeșa d-lui 'Thouvenel

către Comitele

Walewsli

din 25 Iunie.

se face :ecoul indignaţiunei resimțite la Constantinopole
de reprezentanții Franciei, Rusici, Prusiei și Sardiniei.
|
«Am primit depeşa ce mi-aţi făcut onoare a-mi trimite cu
data de13c.
„Şi am fost fericit că aţi binevoit a aprobă pe deplin atitudi
nea şi limbajul:
meu

din :Conferinţa

ţinută la Poartă,

în 30 Maiu

trecut,

de către .repre-

zentanţii Puterilor. semnatare ale Tractatuluide Paris şi Ministr
ii Sultanului..

Rapoarlele Consulului nostru din Iași nu mi-au lăsat
-din nenorocire nici:
o îndoeală despre dreptatea prevederilor mele şi purtare
a Caimacamului

Moldovei dovedeşte în modul cel mai evident, că n'a luat în serios
recomandarea ce i s'a făcut, de a aplică Fermanul de convocare
în mod leal și.

potrivit cu adevăratul lui spirit. Scrisorile d-lui Foliade, pe cari
E. V. le-aţi:
văzut de sigur, descoperă înstigațiunile cărora a cedat d-l
- Vogoride, şi aut.
se poate adinile că ar. fi luat Kapulkehaia Moldovei o răspun
dere atât de
mare asupra sa, dacă var fi fost îndemnat de Marele
Vizir. Lipsa, de

bună. credinţă a Porții este constantă și contrastul, atât de adeseor
i. semnalat, între vorbele lui “Reşid Paşa şi actele Guvernului din
-Moldova, a
crescut mereu. Această stare de lucruri a fost de altfel constatată
în:mod:
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oficial prin trecerea, în protocolul şedinţelor Comisiunei Europeane, nu numai.
„a declaraţiunii identice a d-lor de Talleyrand, de Basili, de Richthofen şi
Benzi, dar și prin aprecierea ce a făcut acestei declarațiuni d-l. Bulwer..
In cât priveşte tăgăduelile Comisarului Otoman, comparate cu expresiunea

conlidenţială

întrebuințată de Reșid Paşa
— «de exces

goride» — nu puteau

de zel al d-lui Vo-

decât să implice încă mai mult raspunderea .Porţii. *

«Este din ce în ce mai vădit, că se va continuă până la capăt acelaș joe

în Principate, și că la Constantinopole se vor încercă a nu recunoaște cât este
'de odios. Acelaș gând ne-a venit d-lui de Butenieff, d-lui General Durando,

d-lui Baron de Gundlachşi mie. Ni s'a părut că nu ar trebui să mai în-

târziem a pune în dosarul „procesului,. pe care Congresul din Paris va
aveă să-l cerceteze, un document destinat a stabili că noi n'am neglijat nimic:

pentru a împiedică Guvernul ture de a merge mai departe pe calea apucată.

Am socotit deci că un demers caracteristic este cu atât mai necesar, cu cât
Comisiunea Europeană, recunoscând că în virtutea instrucțiunilor ce are nu
poate interveni în alt chip decât prin sfaturi, ne puteam teme că Caimacamul

Moldovei

nu

va ţineă

seamă

vreo speranță
de a da poporului

de

mustrările

din acest

ei Și că dacă mai rămânea

Principat un mijloc de a-și ex-.

primă liber dorințele sale, acela eră de a atribui însiș "Porții

sistemului de apăsare care ameninţă
Tractatul din 30 Martie.

răspunderea,

să facă iluzorie cercetarea ordonată de
a

«La aceste consideraţiuni, cari lo aveam în comun cu colegii mei, se mai
adăugă una a mea, particulară. Sub cestiunea lealităţii care vine în primul
„rând, nu se poate tăgidui că nu este și acea a Unirei Principatelor
; limbajul d-lor de Butenieff, Durando şi de Gundlach îmi permite a crede că
înțelegerea, nu se face 'la Constantinopole și la București, decât pentru a se
continuă în altă parte. Căci nu ar fi'logie să-și bată cinevă capul ca să câş-

tige libera exprimare a unei dorinţe naţionale, dacă această dorinţă n'ar urmă |
să fie. luată în seamă, iar atitudinea Clerului Moldovean ajunge ea singură să

arate părerea ce o va exprimă cabinetul din Petersburg, când va crede că
momentul a sosit de a ieși din rezerva lui oficială.
» «Oricum ar fi, în urma unei discuţiuni ale cărei amănunte ar fi de prisos
să vi le comunic şi care: s'a terminat prin înțelegerea, cea mai deplină
şi
cea mai cordială, am convenit asupra, terminilor unei note identice: pe care
să o dăm Porții. De asemenea ne-am înțeles ca documentul. acesta, de
pe

care alătur o copie .la această depesă, să, ajungă chiar astăzi la destinaţia sa..

Primul dragoman al Ambasadei noastre a, plecat din Therapia în acelaş
timp
când și dragomanii Legaţiunilor Rusiei, Prusiei şi Sardiniei trebuiau la
rândul

lor. să, îndeplinească aceeaș misiune. Hotărirea noastră eră luată când a sosit;
o depeşă, telegrafică a d-lui Comisar al Sardiniei, care arată. oportunitatea.

|
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avem: conştiinţa, împăcată că am făcut tot ce de-

pindeă, de noi, fie pentru:a împiedică, fie - pentru a constată scandalul și-a,
trece răspunderea asupra cui se cuvine.»

“In. aceeaș :zi.a: urmat

protestarea "d-lui

Ali-Ghalib Paşa, din:25. Iunie...

'Thouvenel

adresată

lui

Dia

|

„ «Subsemnatul Ambasador al M. S. Impăratul Prancezilor, am onoare a anunţă,
pe A. Sa Ali-Ghalib Pașa, Ministrul Aficerilor Externe al M. S, Sultanului, că

„nu pot, fără a lipsi' dela datoria co '0 am ca reprezentant'al uneia din Pu-:
„terile semnatare ale Tractatului din 30. Martie, să nu consemnez într'o' notă
. oicială, impresiunea ce-mi produce modul cum s'a procedat în Principatul

Moldovei la executarea art. 24 al 'acestei importante transacţiuni.;
«După

|

declaraţiuni de atâtea ori repetate, după asigurări atât de pozitive.

despre dispoziţiace o au miniştrii M. S. Sultanului, de a supraveghiă apli-

carea Ieală și fid
a elă
Tractatului din- Paris: și de a lăsă populaţiunea Principatelor să-și exprime în libertate dorințele sale ; subsemnatul crede, că
Inalta Poartă se va consideră obligată nu numai în virtutea învoelilor internaționale
“pe

cari le-a semnat, dar și” pentru

misiunea

de încredere ce î s'a.

dat de Congresul din Parisîn ședința din 8 Aprilie, să

nu

Caimacamului. Moldovei, pe care ea l-a numit și care depinde

mai

tolereze

de ea, o pur-

tare ce. poate compromite propria răspundere a Guvernului Otoman.
«Timpul

ce a trecut a slăbit foarte mult această speranţă,

macamul : Moldovei, departe
observațiunile câtegorice ce
de ilegalitate, de arbitrariu
şi Sardiniei au fost obligaţi

de
a
şi
a

deoarece

Cai-

a dovedi prin actele sale că ţine socoteală de
trebuit să primească, a stăruit în acelaș sistem
de violenţe. Comisarii Franciei, Prusiei, Rusiei
consemnă în protocolul! ședinței din 30 Iunie

trecut o “declaraţiune colectivă, că nu li se pare potrivit cu demnitatea Con" gresului, să intre în legături cu un Divan ales în acest mod. - |

i«Faţă de prelungirea, acestei stări de lucruri, subsemnatul sunt prea mult

pătruns

„M.:S

de datoriile mele, pentru a sta, la îndoeală despre cele ce trebue să:

fac:şi fiind, sigur de a mă află în deplină armonie cu intențiuriile Guvernului

Impăratul Francezilor, Augustul meu stăpân,de a nu neglijă nimic

pentru a asigură populațiunei Principatelor o libertate deplină în exprimarea,
dorințelor sale, de orice natură ar fi ele, mă

văd nevoit a declară, că-mi va

fi- de-acum înainte cu neputinţăde a nu atribui însăş Inaltei' Porţi urmările ce va trage după sine falsificarea profundă ce se aduce textuluiși spi-

ritului “Tractatului din 30 Martie:şi prin apăsareace se exercită asupra do-.

rințelor-:poporului din-Moldova și care împiedecă cercetarea ordonată de Con:
gresul'din Paris.
i.
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- Reprezentanţii Franciei, Prusiei, husiei, și Sardiniei la, Cons-.
tantinopole au adresat, în 25 Iunie, Ministrului de Externe Ali-Ghalib:

Pașa

Nota

următoare:

„Reprezentanţii

aa

DE

a

-

Franciei, Prusiei, Rusiei şi Sardiniei nu se pot opri de a

exprimă Sublimei Porţi surprinderea, cu care 'ei au aflat în ce mod se con-.
tinuă în Moldova, procedura executărei Fermanului, întrebuinţându-se, necontenit acelaş sistem. de intimidare deschisă, şi de presiune, violentă. De.

aceea nu este de demnitatea Comisiunei, emanaţiune ca, însăș a Congresului
de Paris, a se pune în raport cu un Divan, care. nu va fi compus astfel. ca.

să poată reprezentă adevărata .expresiune a. dorințelor și a trebuinţelor țărei,
și va răspunde atât de 'rău inteniunitor, Congresului de ..Paris în : aceastăprivire.
:
„ «Sublima

Poartă respinge, e . adevărat, orice solidaritate, În
î această privire,

cu agenţii ci -din Moldova, însă această declaraţiune .nu: e îndestulătoare pentru a o desbrăcă de responsabilitatea ce o va apăsă în. realitate în această,
împrejurare, întrucât ea nu va desaprobă în mod formal pe acești agenţi și.

nu-i va obligă, a-şi. modifică purtarea lor.»

-

Reprezentanţii Franciei, Prusiei, Rusiei şi Sardiniei au anunţat; în'
fine Înaltei Porţi prin o Notă Identică din 5 August, că relaţiunilo
diplomatice dintre Imperiul” Otoman și cele patru “Puteri au încetat :
«Sublima. Poartă nerăspunzând dreptei. cereri a: Guvernului: imperial al,
Franciei privitoare -la: anularea alegerilor din 1Moldova, subserisul, Ambasador.

al M. 8. Impăratului Francezilor, Augustul său stăpân, are onoare a anunţă,
A. Sale Aali Pașa, Ministrului Afacerilor Externe al Sublimei. Porţi, “că, în
urma unui ordin telegrafi o ce a primit dela Guvernul său, se află în dure-,

roasa, obligaţie de a, declară rupte

relaţiunile . diplomatice

între

cele

două.

Impărăţii,. și. că prin urmare se pregăteşte a porni. imediat “din “Constantinopole. >.
|

“In'6

August

Domnul

Baron

de 'Thouvenel.

raportează

Comitelui.

Walewski audiența sa la Sultan, pentru, a-i anunță că , pleacă” din
Constantinopole::
e
:
- «Am fost anunțat M. Sale: Sultanului, care
e
îndată. ce -m'a văzut departe a:
venit” spre mine cuprins de o mare emoţiune: Sultanul se întorceă mai la

fiecare pas pentru:a mă invită, să vin lângă dânsul. In fine înaintă spre un.
chiosc, ale cărui scări el le urcă cu greutate. Faţa: eră de tot palidă, şi sa
rezămat de zid ca'să-şi vie în fire. Am luat cuvântul Şi i-am zis: — «Sire!.

De mai bine de o oră nu mai aveţi

la Constantinopole

un

Ambasador

al

DIVANURILE

Ab-H0d
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Franciei ; am dorit însă, să, ieau cencediul rheu dela
M. Voastră ca simplu particular, onorat. de bunătatea, Voastră». — Sultanul
a. rămas ca, împietrit din- naintea. realității unui fapt. desăvârşit. Cu încetul
a recăpătat vocea, şi după
expresiuni foarte ainăbile pentru persoana mea,
el mi-a zis cu durere:—
«Sunt foarte nenorocit de o asemenea întâmplare,
de ruptura relaţiunilor cu
«o Putere, care a făcut tot pentru Imperiul meu
şi pentru mine ; sunt neno-

«rocit că aceasta se petrece fiind Abdul-Medjid Sultan
». — Aceste cuvinte au
făcut pentru

mine lumină, căci am văzut că nu se mai puteă,:
remedii ni„MIC, Am răspuns:— «Sire, nu vreau să prelun
gesc o scenă care turbură
inima M. Voastre și inima mea. Eu plec; însă,
în acest moment dureros,
ceeace mă susţine, este conştiinţa că mi-am îndeplinit
datoriile mele până la

'sfârşit către Impărat, şi către Maiestatea, Voastră.»

e

Audiența, la Sultan avi loc în 6 August. Vizita Impăr
atului Napoleo

n la Osborne a. urmat imediat; și în 10 August,
la ora 11/,
seara, Comitele Walewski adresă din Paris la Bucur
ești următoarea
telegramă, :.
i
" «Cred că anulărea alegerilor va fi pronunțată
la Constantinopole,
«Din acel moment 'relaţiunile diplomatice vor fi
iarăș reluate, și protes-

„_taţiunile considerate ca neavenite. Se va începe revizi
unea, listelor electorale,
care se va termină până în 15 zile. Se vor aveă
în vedere îndatoririle luate

în 30 Maiu. Iți voiu comunică amănuntele + Pentru
moment, mă mărginesc
a-ţi recomandă cea mai mare moderațiune. Dorim,
pe cât e posibil, a trece
cu buretele peste trecut.»

Asupr acelor petrecute la, Osborne, Mussurus
Pașa, Ambasadorul
Otoman la Londra, a, trimis lui Aali Pașa la
Constantinopole două
telegrame. :

Aceea din 10 August eră, o comunicare a Lordului
Clarendon făcută, de Subsecretarul din Foreign Office:
-

„«Lordul Clarendon, care e încă la Osborne, îmi coinun
ică, prin Subseore- '
tarul de Stat din Foreing Office, învoeala,
dintre Cabinetele de Londra, şi

„Paris privitoare la dificultăţile actuale. Puterile vor
sfătui pe Inalta Poartă
să anuleze

alegerile 'din Moldova şi să permită, ca listele
electorale să fie
revizuite pe bazele hotăritela Conferinţa
- din Constantinopole din 30 Maiu
şi ca alegerile:să se facă în 15 zile dela
data primirei de către Caimacam

a ordinului Înaltei Porţi.

Pa

A

a

«Din contra s'a convenit că, oricarg ar
puteă [i opiniunea, Divanurilor adhoc, Anglia, şi Francia, în întrunirea Congre
sului de Paris, vor mănţineă Suzeranitatea, Inaltei Porţi, şi îşi vor da toate
.silințele a, restatornici în. Princi:%

|
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pate o organizare care le va uni în ceeace priveşte raporturile lor militare,
“financiare şi judiciare, însă sub guvernarea a doi Hospodari separați.

„<A doua parte a învoelei trebue să fie considerată, pentru moment, ca
confidențială, pentru a nu prejudecă, în aparenţă, deciziunea Congresului.

"Astfel prin această învoeală Inalta Poartă va reluă relaţiunile diplomalice cu Francia.şi celelalte trei Puteri. Ea va fi scăpată de toate încurcă-

turile momentului

și de celelalte cari sar mai fi ivit mai târziu,

câștigând

„punctul principal, părăsirea definitivă a Unirei. Inalta, Poartă, mănţinând
astfel demnitatea sa prin refuzul dat de a primi cererea celor patru Puteri,
poate astăzi să primească cu cinste

pentru

ea.

sfaturile

amicale

ale

celor

şase Puteri.
|
.
a
«P.S. Alteța Voastră este rugată să ţie cel mai mare secret asupra, învoelei dintre” Anglia

A doua

și Francia privitoare: la cestiunea

telegramă,

din. ll

August,

Unirei.»

comunică

avut-o cu însuș Lordul Clarendon.

convorbirea

Clarendon, care mi-a confirmat
telegrama de ieri. El mi-a zis

că renunțarea Franciei la Unirea Principatelor e completă,

principiului că sentințele
„executorii în celălalt.»

a

|

«Am văzut în acest moment pe Lordul
cele comunicate de mine A. Voastre prin
mandat din nou ca Inalta
punct. Lordul Clarendon
turilor militare, financiare
litară şi vamală, precum

ce

și mi-a

reco-

Poartă să ţie cel mai mare „secret 'asupra acestui
mi-a mai spus, că prin cuvintele de Unirea raporşi judiciare se înțelege un sistem de unire miliStatele germane stau ca exemplu, şi cu stabilirea:

pronunţate

de

'Tribunalele unui Principat vor fi

In Camera Comunelor Domnul Disraeli a adresat în 11 August |
o Interpelare Guvernului asupra, diverginţelor ce sar fi. ivit între

Francia

și Anglia

în privirea Unirei

Principatelor

și dacă

speră că

o soluțiune amicală a dificultăților va aveă loc. La această inter- pelare a răspuns imediat Lord Palmerston, clarificând situaţiunea,
politică pe deplin.
«D-l Disvraeli: Imi pare potrivit, de vreme ce nobilul Lord se află prezent.
a face interpelarea ce am anunţat, asupra celor ce sau petrecut în
timpul
din' urmă la Constantinopole. Camera știe că Ambasadorul Franciei
la Con-

stantinopole și Reprezentanţii altor trei Puteri au întrerupt relaţiunile
lor
cu Poarta. Se pare că o diverginţă de opiniune privitoare la forma .guvernului ce este a, se stabili în Principatele Dunărene a dat loc la această
mă- .
sură gravă. În epoca Conferinţelor dela Paris, se credeă că există o înțele.

gere completă între Anglia şi Francia și că

amândouă

aceste

Puteri

erau

-

„__DIVANURILE

favorabile

Unirei

AD-Î100
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acestor

două, Provincii. Sur păreă însă, 'că
este astăzi
între Francia și Anglia o schimbare a politicei.
Doresc, să întreb pe nobilul
Lord, dacă ne

poate da oarecari lămuriri, dacă este permi
s a speră o soluțiune amicală, a dificultăților cari există
între Francia, și Anglia, sau dacă
este de temut

, între noi și prețioasa noastră aliată, o răceal
ă ce am deploTă-o cu toţii?
Să
”
«Lordul Palmerston : Nu sunt surprins că
prea onorabilul gentlemen îmi
face

o interpelare

„cari prezintă

asupra unor

un oarecare

împrejurări

interes.

Au

fost

diverginţe

tantinopole : însi ele nu s'au ivit, precum
își

gentlemen, asupra Unirei

sau Neunirei

publicate: de mult de ziare și
de vederi

închipueşte

Principatelor,

prea

la Cons-

onorabilul

ci privesc regularitatea
sau iregularitatea alegerilor, cari au avut loc
în Moldavia. Domriia-Sa. ştie:
că, în

virtutea Tractatului de Paris, trebue să se
facă în amândouă Provinciile
alegeri pentru Adunări reprezentative,
cari aveau a luă în considerare ne=
voile şi dorințele poporului din aceste provin
cii, în privirea organizării lor
şi a

nevoilor dintre dânsele. Cele şase Puteri aveau

să numească, Comisari
cari să fie prezinţi în Principate în tot timpu
l alegerilor şi al deliberărilor ;
iar după ce Adunările

vor fi pronunţat

dorinţele lor, după ce Comisarii vor
fi făcut raporturile lor asupra celor petre
cute, aceste raporturi trebuiau să
fie comunicate Congresului de Paris, care:
îşi avea
constituit în aeelaş mod ca mai înainte, ci numai sediul la Paris, fâră a, fi
compus de Ambasadori Puterilor la, Paris. Congresul astfel compu
s și numărând: în sânul său și un
Reprezentant al Turciei, trebuia să delibereze
asupra, dorințelor.și rapoartelor
ce i sau comunicat,

și în conglăsuire cu Sultanul să hotăr
ască asupra, organizărei viitoarea acestor provincii.
”
«Pentru a execută aceste măsuri, Poarta
, a adresat Guvernorilor celor două
„Provincii un Ferm

an care regulă, modalităţile alegerilor,
Sau ivit dificultăți
asupra interpretării unor părţi ale acestu
i Ferman, care fusese făcut şi hotărit cu consimțământul unanim al Repre
zentanţilor Puterilor la Constantinopole, lucrând în înţelegere cu Guve
rnul Turcesc, care, în 30 sau în
31 Maiu trecut, a dat oarecari deslușiri,
ce au fost trimise Guvernorului
Moldovei, pentru a, fi aplicate în Valahi
a, ca în Moldavia, întrucât ele putea
u
fi aplicate în faţa divergințelor locale
mai mari sau mai mici.
|
«lară din cauza întârzierilor, sau din
cauza neregularităţilor acelora cari .
aveau datoria de-a transmite aceste
documente (vorbesc acum.de funcționarii Guvernului Turcesc), alegerile
din Moldova sau fâcut fără a avei,
în vedere aceste interpretaţiuni, și în
genere 'se credeă că aceste alegeri
nu erau conforme nici cu regularitatea
nici eu legea, și că, astfel fiind, rezultatul alegerilor ar fi fost. cu. totul
altul, dacă alegerile sar fi făcut conform cu interpretaţiunile

trimise,

|

|
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E «lată cazul care a, fost supuş Ministrilor la Constantinopole.
dânșii,

Patru dintre

acei al Franciei, al Rusici, al Prusiei. şi al.Sardiniei “au cerut Guver:

nului Turcesc, în afară de reprezentanții - Angliei şi Austriei, anularea alegerilor, și decretare. de alegeri “nouă. : Poarta a înțeles, că această cerere
priviă, cestiuni hotărite, de. cele :șase Puteri: în comun acord, și -prin urmare
nu “puteau fi schimbate numai după cererea a patru Puteri. Poarta 'a;refuzat
atunci a semnă o cerere făcută do patru Puteri, zicând că dacă ar fi semnată

de. „cele

șaşe. “Puteri, afacerea

luă alt aspect.

a

|

«A fost din toate părţile o: neînțelegere, și de “acolo a rezultat, că reprezentanţii Franciei, Rusiei, Prusiei şi Sardiniei au întrerupt relaţiile lor diplo-

matice cu Sultanul sau erau hotăriţi să le întrerupă: Vizita, ce. Împăratul
Francezilor a făcut în zilele trecute la Osborne „dimpreună cu Ministrul său

al-.Afacerilor.

străine, a, dat Guvernului: Angliei ocazia de: a se; înţelege „«cu

Guvernul Francez asupra acestor lucruri. -

:

:

„ «După noi, existau În. mod evident iegularităţi aparente, însă nedovedite,
şi noi am gândit, având în vedere opiniunea generală, că eră de dorit, chiar
În interesul Porţii,. ca alegerile să fie reincepute. "Noi. credem că Guvernul
Austriei: este dispus „a primi această: propunere, și că Sultanul, văzând că
independenţa sa și demnitatea sa nu erau întru - nimic compromise, va admite, sfaturile - daţe de către: toţi aliaţii - săi, “de -a adoptă mersul .recomandat, adică să ordone anularea alegerilor, revizuirea convenabilă a listelor
electorale, Şi. alegeri nouă în cele cincisprezece zile ce: vor urmă reviziunii
Se
IDR
:,
listelor.

«Sunt fericit a 'spune +că nu: există nici un motiv de a, se teme deo: “diver-

ginţă de opiniune asupra, acestui punct între Guvernele Angliei şi al Franciei,
care, ar. puteă-turbură armonia şi înţelegerea deplină, care există astăzi. între
cele două Puteri; >
e
E
:
-

“Lordul Clânricarde adresând în 13 August în Camera Lorzilor o|
intrpolare asupra, aceluiaşi subiect, Ministrului Afacerilor Sirăine, a
Angliei, "Lordul "Clarendon a răspuns în următorul mod :
RE «BE

un: fapt că Caimacamul

liste, confecţionate de

el însuș.

Moldovei

a făcut alegerile.î în, Virtutea unor

Reprezentanţii

Franciei,

Rusiei, Prusiei. și

Sardiniei au .protestat, conform instrucţiunilor primite dela Guvernele lor, în

| contra, unui

Divan

sideră. ca icoana

astfel

constituit şi au declarat

că ei nu-l :puteau :con-

adevărată: a opiniunilor poporului. In : consecinţă,

zentanţii acestor. patru Puteri la Constantinopole

anulate. și ca, să se: facă, alegeri NOUĂ,
„«Poarta. îinsă a judecat, că nu poate

n

repre:

au cerut ca alegerile să fie

ee

încuviinţă această

a
cerere, care este

contrarie independenţei Sultanului ; mai ales că, fiind. vorba de execuţiunea
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leală a Tractatului de' Paris, eră de nevoie pentru
a-i dă urmare: ci ea 'să
emane dela toate Puterile contractante. | a
SI
aa
” «Sa iscat o neînțelegere care nu a fost înlăturată priri
depeş
ele
telegr
afice
susceptibile
de interpretaţiuni

diferite ; și astfel am primit știrea de rupeiea
relaţiunilor diplomatice între cele patru Puteri
menţionate şi Poarta, tocmai
în momentul în' care Impăratul .Francezilor;
însoțit de Ministrul său al Afacerilo
r străine, sosiă, la Osborne,

ziunea de a ne. da socoteală

Sa prezintat atunci în mod

natural oca

de 0 stare de lucruri, care deodată a luat un -

„aspect loarte complicat şi care a fi putut creă
eventualități.cu totul în dis„proporţie
«Luând

cu cauza care le-a produs.
în privire

a

această situaţiune, ne-am

hotărit, cu

toate că

nu sa
făcut o anchetă asupra alegerilor din Moldova, cu
toate că nu există acea
notorietate care în Anglia ar fi fost suficientă pentr
u a, ne autoriză a declară

nulitatea acestor alegeri; totuș ele prezintă la
prima. vedere o dovadă de
iregularitate, de natură a ne autoriză să reco
mandăm anularea lor. Noi am
crezut

că este în interesul

Porții, să nu planeze asupra acestor. alegeri

nici
o îndoeală care ar 'puteă da naștere la concl
uziunea, că ele nu pot să fie
considerate ca reprezentarea fidelă a poporului.
In deosebi “noi am fost de

opiniune, că intenţiunile

celor patru-Puteri, cari sunt părţi

contractante

alo”
Tractatului de Paris, nu ar fi îndeplinite, dacă
o asemenea reprezentaţiune
nu ar fi asigurată. Guvernul Angliei nu puteă,
apără -niște alegeri, cărora
nu se poate negă caracterul unei neregularită
ți. Am crezut dar că ara fi

pe deplin îndreptăţiţi a recomandă Sultanului a anulă,
alegerile.şi a: revedea
listele

electorale.

«In

privirea mersului

|

o

ce am urmat,

i

noi nu

puteam

aaa

să nu

ne aducem

amirite, că Sultanul a salvgardat îndestul propria sa indep
ehdenţă,

adoptând
0 linie de purtare care nu eră contrară întru nimic
demnităţii poziţiunii sale,
și anume a consimți la o cerere, ce i se face de
toate Puterile interesate
în cestiune.

Si

|

i

«Cererea aceasta consistă în o simplă propu
nere, că. 'Tractatul de Paris
trebue să fie executat cu toată buna credință,
ceeace, după noi, nu poate
întâmpină nici-o greutate a fi consimțit ; şi odată
această propunere adoptâtă,
ea

va înlătură toate îndoelile, cari, e cert, plancază
asupra alegerilor. din
Moldova, şi cari, de nu ar fi desființate; ar despo
iă Divanul de acea auz
toritate cu care e de dorit să fie îmbrăcat»,
.e
e o
O rămășiță interesantă a, situațiunei anterioare
din Principate se
află în comunicarea Domnului Victor Plăce către
Comitele Walewski
din 13 August:
|
"- «Partidul separatist: din Principate a primit.
o nouă lovitură foarte greă
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prin moartea P. Sf, Sale Episcopul de Huși Istrati. Acest partid a cărui a-

devărată slăbiciune sa dovedit cu ocazia ultimelor alegeri, nu aveă altă tărie decât manoperele administraţiei provizorie a Moldovei şi sprijinul atât
de fățiș ce i-l da Austria. Cel mai înflăcărat și mai ascultat agent al acestei
politici de înşelătorie și asuprire eră un oarecare Neculae Istrati, despre care
am avut prilej să vă vorbesc în mai multe rânduri, Dar toată puterea a-

cestuia se trăgea din poziţia fratelui său Episcopul de Huși, și mai ales din

” situaţia viitoare ce-l aşteptă pe acesta, căci eră desemnat ca urmaș, al

Mi-

tropolitului, Prin scontarea acestui viitor și-a câștigat Istrati influința, dar
prin moartea, fratelui său le-a pierdut pe toate deodată,
«In țara aceasta unde lumea este foarte superstiţioasă, mulţi au spus că

Episcopul

de Huşi a, fost pedepsit de Dumnezeu,

fiindcă s'a învoit la toate

intrigile urzite de Austria şi 'Turcia pentru a înăbuși

dorința naţiunei.

nu merg așă departe, dar mă mărginesc a constată, că această

tâmplată după

Eu

moarte, în-

protestarea celor patru Puteri în contra alegerilor din Mol-.

dova, a. contribuit la dezorganizarea acestei gaşte, care a făcut atâta, rău
țărei, și i-a luat pe singurul om, care dintre toţi clericii a ascultat de inspi-

rațiile cele rele.

«De ar primi şi Administraţia Provizorie

tele electorale

pedeapsa ce a meritat,
— ca lis-

să iie rectificate conform cu interpretările date Fermanului

de către Comisiunea, Internaţională,

şi ca alegerile din Moldova, făcându-se

într'o perfectă legalitate, să fie adevărata expresiune a dorințelor țărei».

In 21 August Caimacamul Moldovei, greu încurcat priri publicarea,
«Corespondenţei Secrete», ordonă Secretarului de Stat al Moldovei
să publice în «Gazeta de Moldavia», No. 63, următoarea desminţire:
«Mai. multe

ziare au publicat

câtevă,

scrisori,

atingând

cestiunea, Princi-

patului Moldovei, cari au fost furate Principelui Caimacam Konaki- Vogoride,
iar nu pierdute, precum cei cari le ascund au pretins prin ziare. Fiindcă
conţinutul acestor scrisori precum şi textul lor a fost desfigurat într'un mod

extraordinar în publicaţiunea menţionată,

subserisul, Secretar
de Stat. ad-in-

terim, este. însărcinat de Excelenţa Sa Principele Caimacam de a da o des-

minţire formală autenticităţii unor asemenea fraze, născocite de un mie partid,

care nu a avut nici un scrupul a întrebuință mijloacele cele mai reprobabile

pentru a denigră persoane

persoanei Caimacamului»,

onorabile, cu scopul

de a le impinge

a fi ostile

“s) Secretarul Statului ad-interim, A. Fotino.

Scrisoarea, d-l Kate, Secretar al Comisiunei Europeane penţru Reorganizarea, Principatelor, adresă o scrisoare d-lui Aga, Costaki Epu-

.
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la reclamaţia, înaintată Comisiunei

Euro-

cÂm onoarea a vă comunică, că am primit, reclamaţiunea
ce aţi adresat,
în 8 lunie d-lui Baron de Richthofen, membru în Comisi
unea de Reorpanizare cu sediul în Bucureşti. '
e.
|

«Am onoare a aduce

la cunoșt
- inț
D-voasta
re, în numele

d-lui

Comisar

al Regelui, că nu recunoaşte Adunărei convocate de Guvern
ul
Moldovenesc
câracterul de Divan moldovenesc, astfel cum acesta a fost
hotărît de Con“ gresul de Paris, şi că nu se pune în relaţiuni cu acost Divan.
.
-. «Știu că d-nii Comisari ai Franciei, Rusiei și Sardiniei s'au
pronunțat în
acelaș sens»,

Serisoarea, confidențială

a Comitelui

Walewski,

din

17 August,

adresată Baronului de Talleyrand-Perigord expune idea
co
avea
Impăratul Napoleon III la Osborne — a face cunoscute
dorințele
„populaţiunii Principatelor Dunărene, a arătă, combinaţiuni
le cari ar
puteă realiză interesele -lor — a, înlătură conflictele dintre
puterile
cele mari prin cencesiuni reciproce.
«Când veţi primi această scrisoare, anularea alegerilor va. fi de sigur
pronunţată și revizuirea, listelor electorale va fi începută. Vă recomand
a aduce

la această operaţiune cel mai mare spirit de. împăcăciune, și a
întrebuință,
toate silințele voastre pe lângă colegii voștri de Rusia, de Prusia
şi de

Sardinia pentru a-i indemnă să urmeze exemplului ce veţi da. Imi
pare
imposibila se îndreptă, toate iregularităţile de cari' au fost pătate
întâiele

operaţiuni electorale. Mi se pare de ajuns că putem obţineă, destul
pentru a con-

stată dreptatea reclamaţiunilor noastre şi pentru a da o dovadă de sincerit
atea
dorinței noastre ; să ne declarăm mulţumiţi, că legalitatea şi ecitatea
au
triumfat...
|
o
«Idea Guvernului Impăratului se poate restrânge în câtevă cuvinte.
Iată-o:

—să se facă cunoscut,pe cât este posibil, dorinţele populaţiunilor Moldo-V
alahe,

a arătă combinaţiunile cari ar putea realiză o organizaţiune conformă cu
înteresele și simţimintele țărei, a înlătură, prin concesiuni reciproce,
conflictele

de natură a depărtă sau chiar a compromite rezultatul final, în fine
a con-

centră toate silinţele pentru a grăbi, pe cât va fi cu

putinţă,

lucrarea Co-

misiunei, fără a pierde din vedete un singur moment, că ne aflăm
nu pentru
a ne răsboi, ci pentru a ne împăcă, i
«Și astăzi noi tindem

spre acelaș

țel

ca

mai

intenţiunca de a admite concesiuni, cari, amânând
face cu atât mai cert.
u

înainte,

având

succesul

totdeauna

deplin,

îl vor
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“Comitele' Walewsiri comuriică,
Perigord,

la București

în 21

dficial 'Baroriului

de

Talleyrand-

August, rezultatul obținut prin impor-

fanta, întrevedere dela. Osborne.

„ «Inţelegerea dintre Guvernul Impăratului: și acela al M. $. Britahice, stabilită în urma intervederei dela Osborne, trebue să producă o situaţiune în

condițiuni mai normale,
-"
- «Cerculările mele trimise la Agenţii diplomatici

ai M.S.

sunt destinate

a vă arătă natura și importanţa convorbirilor ce am avut la Osborne cu
Ministrul Angliei. Vei vedeă, cum guvernul Reginei, mai bine înformat de.
ceeace s'a petrecut în Moldavia, a recunoscut, dimpreună cu noi, convenienţa de a cere Porții anularea alegerilor şi alegeri nouă, după revizuirea
listelor, conform cu ce s'a practicat în Valahia după o înţelegere între: Comisari și Caimacamul Principatului,
Si

«D-l de Bourqueney îmi comunică dela Viena, că Comisarul Austriei va

primi instrucţiuni, cari îi recomandă în mod special moderaţiunea, și rezerva.» E

“In 24 August, două săptămâni după înțelegerea - dela Osborne
dintro Francia și Anglia, Ali Pașa trimite Caimacamului Moldovei următoarea, telegramă:
«Inalta Poartă, în baza înţelegerii stabilite: cu cele: şase Puteri semnatare
ale Tractatului: din Paris, vă ordonă:
«19 Să anulaţi alegerile ce s'au făcut în această provincie ;
«2%, Să revizuiţi listele electorale pe următoarea bază: aplicarea interpretărilor date în Valahia celor câtevă puncte îndoelnice din Fermanul electoral
în cazurile absolut identice, afară de cazurile particulare Moldovei.
«3%, Să procedaţi la nouă alegeri după trecere de 15 zile dela primirea,
acestui ordin.»

|

_ Imediat. în ziua următoare,

în 25 August,

apare Ofisul' Caimaca-

mului Conaki-Vogoride No. 93, adresat Consiliului Administrativ
extraordinar al ]Moldovei, publicat în «Gazeta de Moldavia», No. 65.
- «Căimăcămia

Principatului

Moldovei.

«Primind. însoţită pe lângă aceasta, în original, depeșa telegrafică dela
Inălţimea Sa Ministrul Trebilor străine al Inaltei Porţi, cu dăta de 12 (24)
August, prin care, după înţelegerea avută cu celelalte 'șase Puteri cs au

subscris Tractatul de Paris, se ordonează a desființă, alegerile urmate în țară
ale deputaţilor pentru Divanul ad-hoc, eu mă grăbesc a o comunică Sfătului
Extraordinar, spre a regulă îndată o din nout alegere” pe bazele şi interpre-

taţiile date în Valahia la unele puncte ale Fermanului de Alegerz.

|

DIVANURILE

AD-HOC

DIN

IAŞI

ȘI BUCUREŞTI,

III. - -

319

„- «La acest prilej, cu chem
deosebita băsare de seamă a Sfatului şi mai
ales a părţii administrative, ca .revizuirea și îndrep
tarea, listelor să se facă
întocmai

după prescrisele deslegării prin aceste de pe
urmă dispoziţii, întorcând pătrunzătoarea luare aminte, ca la viitoa
rele alegeri, precum de mai
multe

ori li s'a ordonat, să se înlătureze orice înrâtrire
din partea amploiaților Statului, cari ar putei aduce confuziişi
îngreueri, căci, pentru cea mai
mică, abatere, vinovaţii se vor supune unei aspre
răspunderi ; neînpiedecând
în nici
'un chip libera consfătuire a alegătorilâr,
ori de ce

opinie ar (i, și ob„ Servând. cea 'mai strictă probitate şi lealitate
în lucrările alegătoare, spre
"a-și atrage aprobaţia Guvernului şi stima
compatrioţilor.
|
«Prin urmare, orice amestec direct sau indirect
al autorităţilorar înrâuri
în lucrările alegătoare: va fi abuziv şi pedepsit,
având numai partea administrativă a priveghiă ţinerea liniștei şi a bunei
rândueli în timpul alegerei.
«Eu am deplină speranță că dispoziţiile ce
Sfatul va luă în acest gingaş
obiect, vor fi conforme cu cuprinderea acestui
Ofis și cu spiritul de nepărtinire care se cuvine să prezideze la toate aceste
lucrări, căci dela el atârnă
a le da impulsia legiuită, precum pe el priveşte
mai de aproape şi răs-

punderea.

|

|
«Depeşa sus arătată și acest Ofis se va public
ă, îndată prin «Buletinul
Extraordinar» spre obşteasca cunoştinţă.»
|
In aceea

ş zi de 15 August se publică următorul Proce
s verbal
al Consiliului Administrativ Extraordinaral Moldovei
din 13 (25) August în «Gazeta de Moldavia», No. 65.
«Jurnal încheiat în seansa Sfatului Administrativ Extrao
rdinar din 13 August:
1857, prin asistența, următorilor membri :
,
.
«D-lor : Ministrul Dreptăţii, Logofătul N. Canta.
«Ministrul din Lăuntru, Logofătul V. Ghila.
«Ministrul Finanţelor, Logofătul “N. Millo.

«General Inspectorul miliției, Hatmanul N. Mavrocorda
t. -

«Secretarul Statului ad-interim, Aga Alexandru

Fotino.

„«Ascultând Ofisul Exc. Sala Prințului Caimacam sub No. 93,
pe lângă care

i se comunică

în original depeșa telegrafică a Ministrului Trebilor

Străine

al Inaltei Porţi din 12 (24) August, poruncitoare de a se
anulă alegerile fă-

cute în acest Principat pentru Divanul ad-hoc,
şirea de nouă alegeri.

și de a se piși către săvârE
”

«Văzând, atât din citatul Ofis cât și din alăturata pe lângă
el depeşșă,că
nouăle alegeri urmează ase face pe baza dispoziţiilor adopta
te în Principatul
Valahiei.
«Văzând

a.
Di
E
"
că, prin aceeaş depeșă, terminul fixat pentru săvârş
irea nouălor
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alegeri este după expiraţia de cincisprezece zile, socotite din ziua primirei
zisei depeși, adică -de astăzi 13 (25) August.
«Incheie:

«l-iu. Ca nouăle alegeri să se facă pe baza instrucţiilor publicate în Valahia
prin ofisul Ex. Sale Prințului Caimacam al Valahiei din 14 Iulie 1857 sub
No. 937, în care să se introducă întoemirile cerute spre a, fi potrivite cu
” datinele acestui Principat.

«2-lea. Ca Departamentul dir? Lăuntru, pe lângă listele tipărite și publicate la
cele de mai înainte alegeri, să alcătucască osebite liste de toți proprietarii
mari și mici cum: ă de toate feţele din celelalte clase, cari în listele de
mai Înainte n'au fost înscrise și cărora, după modificaţiile introduse acum,
li se acordează dritul de alegători sau aleși.
«8-lea. Ca, în privirea scurtului termin ce se hotărăşte de Inalta Poartă
pentru săvârșirea nouălor alegeri, Departamentul din Năuntru să pășească, de
îndată către alcătuirea, tipărirea și publicarea tuturor listelor, și: deplinirea..
tuturor lucrărilor pregătitoare, încât, la ziua de 29 August curgător, colegiile electorale să fie întrunite, spre a desăvârși alegerile pe rând, după reregula păzită mai înainte.
«4-lea. Ca, la, caz când, din scăparea din vedere, star prileji a nu se înscrie,

în aceste nouă liste, feţe de acele îndriduite

a luă parte

la alegeri, se dă

dreptate unor asemenea a-și face de îndată reclamaţiile lor, prin ţinuturi la

administraţia ţinutală, iar în Capitală la Ministerul din Lăuntru, în cursul
|
acelor 15 zile mai sus arătate.
«5-lea. Ca, deși partea, din Basarabia anexată către Moldova,se găsește în îm-

prejurări excepţionale, însă, spre a nu urmă iarăș vreo complicaţie,, Departamentul „din Lăuntru să dea ordinele cuvenite autorităţilor competente ale ţi-

nutelor Ismailul și Cahulul spre a desăvârși acolo alegerile întocmai şi fără

nici o deosebire, după pilda celorlalte ţinute ale Principatului.

«6-lea. Secretariatul de Stat va regulă publicarea prin un supliment extraordinar al .«Buletinului Oficial» a sus citatului ofis al Ex. Sale Prințului Cai-

macam cu depeșa telegrafică alăturată la el, a încheierei de față, cum şi a
instrucţiilor alcătuite întocmai după acele din Valahia, pomenite mai sus.»

In 26 August Ministrul de Interne Logofătul Vasile Ghilca, publică
Instrueţiile pentru nouăle alegeri în Moldova, în «Gazeta do Moldavia» No. 63.
«Ministerul din Lăuntru. Administraţiei ținutului...
«Alăturându-se pe lângă această, instrucție povăţuitoare modului cum ur-

mează a se face nouăle alegeri de deputaţi pentru

îndatorire administraţiei, cca

cu

Divanul ad- hoc, se pune

osebită bigare de seamă,

pătrunzându-se
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de a lor ctiprindere, să procedeze cu toată nepărtinirea la lucrările.
pregătitoare şi la, ţinerea, bunei orândueli în timpul alegerilor, cari să
se facă fără
cea mai mică abatere dela înțelesul Inaltului. Ofis sub No.
93, al încheierei

Sfatului Administrativ Extraordinar şi al instrucţiilor de față.»
"

«Ministru din Lăuntru, V, Ghika...
«Direct. Depart. Scheleti.

«Iustrucție,

„*?
a
a
ce

“Pentru din :nou alegere ce urmează a se face în Principatul
Moldovei
deputaţilor la Divanul ad-hoc, în urmarea Ofisului Căimăcămiei
No, 93 şi
încheierei Sfatului Extraordinar din 13 ale curentei și a osebitelor
dispoziţii,
au a se păzi în lucrările pregătitoare pentru această alegere.
<A. In privirea alegerei de către Cler, nu urmează
nici. o modificare dela
regula ce s'a, păzit la alegerea trecută.

«B. In privirea Proprielarilor Mari se vor observă următoarele :
„«1. Proprietarii se socotesc domiciliaţi acolo unde își are fiecare
moşia sa,

fără să se ceară să fie aşezaţi acolo şi cu locuinţa. Vor [i prin
urmare în drept
a se înscrie în listele electorale ale boierilor proprietari și fii de boieri
dintr'un
ținut, toţi boierii și fiii de boieri cari vor fi având în acest ținut
o moșie cu
întinderea cerută; prin art. 2 al Fermânului Imperial.
«2, Boierii de întâia clasă cari au o moșie de întinderea
cerută de Fer-

manul Imperial, liberă de ipotecă, pot fi aleşi în orice ţinut
în care proprietarii alegători vor voi să-i aleagă, fâră a, fi supuşi pentru
aceasta la
condiția domiciliului.
e
|
«3, Boierii de întâia clasă însă, nu vor puteă da votul lor ca alegător
i de-

cât în ţinutul în care, având proprietate, vor declară că Şi-au ales domicili
ul.
«4. Moșia de zestre dă proprietarului zestraș dreptul de a fi alegător și
ales, pe cât căsătoria stă în fiinţă.
|
|
«5, Că toţi în deobște proprietari, ale căror moșii ar fi ipotecate au drit do

alegători, iar pentru a fi ales trebue să dovedească, că -scăzân
du-se din
preţul moşiei suma datoriei asigurată prin ipotecă, mai rămâne un
prisos

din preţ care poate reprezentă întinderea
«Această dovadă se va face pe principiul
zentând întinderea pământului lucrător, se
datoriei pe un an întreg, şi partea venitului
după aproximativele preţuiri.

de 300 fălei,
următor: venitul moșiei, repreva scădeă din acel venit dobânda
care va, prisosi se va, determină,

«C..In privirea Proprietarilor Mici.

«Î. Acei din proprietarii
comun

mici,

cari nu sunt

împărţiţi

dar stăpânese în

moșia de o întindere care s'ar puteă analoghisi ca zece fălci
de om,

hotărâte după Ferman, pot luă parte la: alegere:
Analele A. R.—Tom.
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«2, Asemenea acei din răzeși cari, din scăpare din vedere, nu sar fi Săsind

trecuţi în listele publicate.
«D. In privirea Depulaţilor din Târguri:

«1. Profesorii pimânteni s'au legiuit împământeniţi, atât din Capitală cât
şi dela școalele ţinutuale, asemenea doctorii de medicină autorizaţi de Comitetul sanitar cu diplome și inginerii, toți aceştia cari ar fi exersat trei ani
a lor artă, vor face parte la corpurile. electorale, ca alegători şi aleşi.
«2, Toţi advocaţii, având asemenea, însușirile împământenirei şi diploma
logofeţiei,

după

care

vor fi exersat

această

profosie

în curs: de

3 ani, ur-

mează a fi trecuţi ca alegători şi aleşi.

«E. In privirea Locuitorilor Pontaşi, nu urmează nici o modificaţie, prin
urmare ci vor alege din nou deputaţii lor la Divan, tot după regula păzită
la alegerea. întâia.
«F. In privirea

Împământenirei, se vor luă de regulă -următoarele baze:

«1. Drepturile de împământenire dela Regulament încoace nu pot [i recunoscute decât prin îndeplinirea formelor legiuite de Regulament, iar pentru
epoca Înaintea Regulamentului, se vor consideră, ca împământeniţi:
«2, Străinii aşezaţi în ţară şi căsătoriţi cu o pământeancă, în acea epocă.

«3, Cei născuţi în ţară din părinți străini şi cari,

după

majoritatea lor,

dobândită înaintea Regulamentului, n'au reclamat naționalitatea părinţilor lor,

și sau supus la toate obligaţiunile unui pământean.
«4, Cei

născuţi în străinătate,

mentului, sau supus la toate

dar

.

cari, aşezaţi în țară înaintea Regula-

obligaţiunile

unui pământean și dovedesc că

şi părinţii lor au fost așezați în ţară și că au avut proprietăţi sau. că au do„bândit un rang sau carte de neam recunoscut de Obşteasca, Adunare.
«Pe lângă aceste, în privirea lerminului foarle mdrginit de 15 zile, hotărit.
pentru aceste alegeri, este de neapărat a se pune în lucrare următoarele dispoziţiuni generale:
5

«]. Departamentul din
scoși pentru ipotece şi
comitetelor pentru acei
trei zile va publică prin

Lăuntru
averi de
respinşi
«Buletin

va, luă îndată îin revizie toate listele acelor
zestre nemișcătoare, precum și jurnalele
în contra dispoziţiilor de faţă, şi până în
Extraordinar», pe toate acele persoane, pe

cari le va găsi cu însușirile cerute prin dispoziţiile. mai sus cuprinse ; aceste
persoane vor luă parte la alegeri fiecare la clasele lor, împreună cu fețele
publicate prin «Buletinele Oficiale» sub No. 2, 3 şi 5.

«2, Aceste liste alcătuite la Departament urmând a se publică în 18 şi 19 ale
curentei și a se primi dela osebitele administrţii negreşit la 22 ale curentei;
d-lor Administratori le va publică, îndată 'cu cea mai mare grăbire în tot
ținutul

şi vor încunoștință, anume

persoanele

înscrise

a veni

la alegere

şi

anume :— Alegerea clerului la 29 August la rezidenția Mitropoliei și la acele

DIVANURILE AD-HOC- DIN'1AȘIŞI BUCUREŞTI, (It.

993

ale Episcopilor eparhioţi,— Alegerea proprietarilor mici pe
la ocoale la 1: Sep-

temvrie şi la rezidenţiile

ţinutale la 2 Septemvri
— Alegere
e,a : locuitorilor

pontaşi la 30 August prin sate, la 2 Septemvrie

la 4 Septemvrie

la rezidenţia

ţinutală,
— La

la rezidenţiile

5 Septemvrie,

ocoalelor şi

alegerile: prin

toate târgurile rezidenţiilor ţinutale.
„
«3. Dela Departamentul din Lăuntru se vor trimite pe la
toate locurile
respective biletele trebuitoare la alegere, după rândueala urmată
la alegerile
de mai înainte.
|
„«4. Comitetele de reclamaţii vor fi lucrătoare în această
vreme, spre a
primi reclamaţiile ce s'ar ivi şi a înregistră pe persoan
ele îndrituite, «5, Dacă, din nebăgare de scamă de către Comitet, sar
fi prilejit a se
înscrie în liste unii din proprietari ce nu ar aveă proprie
tate de mărimea

şi valoarea după Fermanul Imperial şi însușimea prescrisă,
Comitetele vor
luă în de iznoavă cercetare actele unor așă persoane și dovedi
ndu-se se vor
înlătură,
,
|
«In această instrucţie se cuprind modificările prescrise
prin Ofisul citat

mai sus, iar celelalte dispoziţii pentru regulele alegăto
are,

se

după publicaţiile date mai înainte.

vor

observă

«Instrucţiilor de față se va da cea mai întinsă publicitate,
pentru care se
va trimite administraţiilor îndată un număr îndestulător
de exemplare, spre

a se împărți şi pe la toate satele.

«Este de prisos Departamentului

a recomandă

amploiaţilor administraţiei

cea, mai întreagă lealitate şi cea mai strictă nepărtinire,
căci le va fi îndestul a se pătrunde de înțelesul. înaltului Ofis şi a se
conformă cu el și

instrucţiile de față în ale lor lucrări, neavând
liniştei şi a bunei rândueli.
”

i

ei alt amestec

«Ministru din Lăuntru,

decât păzirea
V, Ghika.

«Direct. Depart., Scheleti.»

Se încheie executarea, hotăririlor dela Osborne prin
următoarea
Comunicare a Ministerului de Interne, publicat în
«Buletinul Extra-

ordinar al Principatului Moldovei» No. 16 din23 August/4
Septomvrie:
«Se publică spre obştească

ştiinţă

Ofisul Ex.

Sale

Prințului Caimacam

No. 96, pentru demisionarea D-sale Logofătului
Vasile Ghika din postul de
Ministru al Departamentului din Lăuntru, şi
însărcinarea subscrisului de locoten
ent.»

(s) P. Skeleti,

Ofisul adresat D-sale Colonelului Petre Scheleti,

parfamentului
«Din

cauza

din Lăuntru:

tânguirilor rădicale asupra

abuzurilor

Directorul
administrației

.

De- |
din

|

324.

|

DIMITRIE A. STURDZA

lăuntru atât aici cât și în partea "Basarabiei: anezată către Moldova, precau este obsteşie cunoscut, depărlână pe d-lui Logofătul Vasile Ghika dela
cârmuirea Departamentului din lăuntru, am găsit de cuviință a vă însărcină pe D-voastră cu gestia înterimară a zisului Departament, până la
rânduirea

anti

ministrul.

«Secretarul de Stat ad-interim,

L. 8.

(s) N. Konaki-Vogoridis.

(s) A. Fotino.»

Astfel s'a, terminat încercarea inimicilor interni și externi de. a
opri libera, rostire a poporului român din Moldova şi Valahia asupra, organizărei viitoare a României.
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Scrisoarea

.

hia

Ari

Lo

or

ae

dela 24 Aprilie (6 -Alaiu) 1957.—Il.

DIVANURILOR

INSEMNĂTATEA
|
Ie
AD-HOC DIN IAȘI ŞI BUCUREȘTI

IN ISTORIA

RENAȘTERII

ROMÂNIEI

DE

DIMITRIE

A. STURDZA

Secretar general al Academiei Româ
ne.

IV.

Lucrările Divanurilor ad-hoc

din Iaşi și București.

Şedinţa dela 25 Martie 1911.
Amândouă

, Căimăcămiile din Iași şi Bucureşti avea
u acelaș punct
„ de vedere—satisfacerea ambițiunei pretendenț
ilor la Domnie.—Acest
punct

de vedere personal s'a accentuatdin
; întâmplare la Iași mai
tare decât la București, și a silit din capul
locului în Moldova pe
adevărații reprezentanți ai dorințelor.
poporului să se organizeze
întrun partid politic pentru a sdrobi pe
adversarii lor, pe separatiști.

„Areopagul European nu so. întrunise însă,
după un mare și crunt
răsboiu, pentru a, mănţincă, și a întări în Princ
ipatele Dunărene starea
de
lucruri anterioară, ci pentru a stabili o
nouă, situațiune pentru
un popor, care gemeă sub o asuprire
seculară, Congresul de Paris

din 1856

se legase

să dea, populațiunei
din
a-și asigură și ea un viitor fericit în desvoltarePrincipate putinţa de
a, omenirei.

„__Eră fără îndoeală foarte greu de a formu
lă, în mod practic această
idee frumoasă. Areopagul European,
după lungi și anevoioase discuțiuni, a izbutit să, dea, prin iustrucțiunile
sale elaborate pentru
Comisiunea, Euro
peană de cercetare, tot ajutorul ce
cră necesar.
Instrucţiunile erau formulate în mod
precis, căci Comisiunea nu
aveă, a luă nici o hotărire. Ea căpătase
o misiune mai restrânsă,
de a culeg

e dorințele cetăţenilor la fața, locului,

în acelaș timp în

396
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Moldova și în Valahia, fără a se încercă a impune o voință oarecare. Hotărirea eră să o iea iarăş o conferință întrunită la Paris

și compusă

din aceleași Puteri, cari au semnat Tractatul din 1856.

Eră, dar. evident, că un Divan ad-hoc, ales sub presiunea, inimicilor interni și externi nu puteă fi recunoscut de Puterile semnatare

Tractatului de Paris din 30 Martie 1856, ca o adunare în stare să
rostească în mod liber și independent dorinţele Românilor din Principatele Dunărene, privitoare la, organizarea, temeinică a Statului.

„ Caimacamul Moldovei o luase înainte ca, să-și asig:ure
Domnia, și
Divanul ad-hoc, adunat de V ogoride, eră destinat a, deschide pe furiș
prin falsificări şi presiuni calea aspiraţiunilor la Domnie. Această
adunare nu puteă dar reprezintă, țara, nici nu puteă să fie menită
a rosti adevăratele și neapăratele dorințe ale populațiunei. .
Printr'o înțelegere comună între Puterile semnatare Tractatului de
Paris, Divanul ad-hoc din Iași, adunat de Vogoride, a fost anulat; și

desfiinţat.
Se
„E dat clar și evident, că Unirea' Principatelor Moldovași Valahia sub un Principe Breditar, luat din familiile domniloare

din Iuwmopa, a fost ama din cesliunile cele mari, caii agitau
lumea în 1856. Ea nu eră importantă numai pentru Principate, ci
și pentru Europa, fiindcă, dimpreună cu dânsa, se puneau în mișcare.și alte mari cestiuni, cari au schimbat fața politică a Europei,
Regatul Italiei mai întâiuși în urmă Imperiul German. De aceea,
mersul inainte al Unirei Principatelor nu puteă fi -oprit de intrigi

și interese personale, mai ales când eră, susținut în

poporul român,
patrioți.

condus

de bărbaţi

energici,

bine

Principate de

pregătiţi

și buni

Iată însemnătatea Divanurilor ad-hoc din lași şi București
în Istoria venașterei României.
„Ele au fost, după secole de mizerie, întâile adunări naţionale,

cari sub

ochii Europei

întregi, au

rostit cu

nicie, și cu voință tare, voinţele națiunei.

cumpăneală,

cu vred-

x

Ca un document istorie, dăm aici lista, deputaţilor Divanului adhoc ales de Vogoride, după «Gazeta de Moldavia», 'No. 57 din 22

lulie (3 August) 1857:

|

|

1. Clerul

„Egumenii : Arhiereul Iosif Evhanton, Egumen Mânăstirei Râșca.
Arhimandritul Nicon,. Egumen Mânăstirei Bisericani,

|

DIVANURILE AD-HOC
DIN- .
IAŞI ŞI BUCUREŞTI, LV, -

"Arhimandritul

Gherasim, Starețul

Mâvăstirei Neamţu

Chinovii.

i
"Clerul

Arhimandritul Iosif, Egumenul

Mirean : Iconomul

=

Ioan 'Silvanu,

Teononsul: Ioan “Râşcanu,
„Iconom ul: eodorul,
!
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eotul Episcopiei de: Roman.

P

|

NR

pei

Bădărău

=

i

a

ai
ORĂŞE

ȚĂRANI

a,

NI

LOgof. Teodor Balș|Clucerul. Costachi” [Vasile
Ionial
Post. Const, Carp

:

,

Mânăstirei Vorona, Chinovie; : din Iaşi.
p reotul: Episcopiei: de- Huşi;-----.
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„Prin ; erman numai Mitropolitul și Episcopii: Eparhioţi erau singurii de drept și fără alegere membri ai Adunărei. Toţi. ceilalți membri,
atât clerici, cât și. laici, trebuiau. să, fie aleşi... Reprezentanţii mână'stirilor noînchinato și inchinate aveau să fie aleși de Egumenii mâ- năstirilor 'câte'2 -de fiecare categorie de mânăstiri, Caimacamul însă
i. inu a chemat pe Egumeni să facă alegerea, ci i-a. numit cu dela
; sine putere, Pe de” altă parte a „suprimat; cu totul colegiile alegă-. .
”itorilor din județul Cahul, și anume Colegiul . Proprietarilor mari,
„cari aveau dreptul să aleagă doi deputaţi, și colegiile: proprietarilor
„mici, al sătenilor și al orășenilor, cari aveau dreptul să aleagă fiecare, un deputat. Astfel adunarea nu avcă numărul legal al membrilor ci, lipsindu-i 9 membri.
;
Adunarea nu aveă, în afară de Mitropolit șși de cei:
+
doi Episcopi 1... Eparhioţi, decât 3 membri: ai clerului. mirean și: 72 membri ai Co| „legiilor judeţene, în total 78 membri.
| î Vogoride a mers atât de „departe cu îndrăzneala, încât! a „neso„coțit Chiar Fermanul de convocare a Divanurilor ad- hoc, :
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AL MOLDOVEI.

îi

Programa, pentiru deschiderea Adunării ad-hoc a Moldovei, Duminecă în 22 Septemvrie!'st. v. (4'Oct, st, n.) 1857. NR
[tă

i

„€]...La: șapte ore dimineaţa nouă detunări de artileri
e. vor
. vesti: Capitalei .ziua menită :pentru deschiderea Adunării ad-hoc.
- „i. pai

*. «Il. La .10 orese va celebră 'în' vechea

biserică

a St. Neculai cel.Mare un.

Te-Deum,. serbat.de Inalt Prea Sfinţitul Mitropolit, şi la, care
va asistă Ex. Sa.
Prinţul Caimacam
cu ministrii, funcţionarii Statuluişi înaltul Stab. Vornieia.
de aprozi va face poftire d-lor deputaţi de a se adună la această
serbare religioasă, menită pentru a chemă binecuvântările Cerului asupra
lucrărilor

reprezentanţilor. naţiei.

a

Pe

|

.

«III. Oastea de toate armele, în mare, uniformă, va fi înşirată de ambe.
părţile dela uşile bisericii până la scara cea mare conducătoare la ăla
Şe-

dințelor Adunării, iiie
ua
i
a
«IV. După săvârșirea “'Te-Deumului, d-nii deputaţi, având în 'capul lor
pe

Prezidentul Prea Sfinţitul. Mitropolit, în sunatul! clopotelor se vor
îndreptă
pe jos spre sala ședințelor.! La ieşirea ''lor din biserică vor fi salutaţi
de o

bandă,de muzică: militară.

Artileria

va slobozi:
101 tunuri

Adunării până.la Palat, oastea va prezentă armele.
pusă

la scara

cea

mare,

va salută Adunarea.

.

și, în trecerea,

O altă bandă de muzică,

.. Se

„«V. Ajungând la Palat, d-nii. deputaţi vor.[i întâmpinați

A

i,

la scară de patru,

domnești: adjutanţi,: cari, vor, precedă Adunarea până la sala ședințelor,. |
«VI.

Intrarea publicului: în sala Adunării va fi liberă, cu 'bilete
,. date. mai,

înainte de, Prezidentul ei şi do Vornicul de 'aprozi. Locuri deosebi
te vor fi

rezervate pentru dd. reprezentanţi ai. Puterilor, cari vor fi invitaţi
la această
solemnitate prin Secretariatul de Stat. - ...
m
'
i

„«VII. După ce „domnii deputaţi
:se vor așeză la locurile lor, Prea Siinţitul

Mitropolit, în însuşire de Prezident al Adunării, ad-hoc, va ordonă,
cetirea
ofisului; de. deschiderea „Adunării,
dat de Ex.: Sa. Prinţul Caimacam, după,
care. se. va procedă, la cele ;mai. departe. ale sale. lucrări.
a

-« VIII... După aceasta Ex. Sa Prinţul
ce „va fi aşezată pe piaţa Palatului...

Caimacam

va trece
i

en

revue. oastea,
PI
RE

«IX: După săvârşirea ceremoniei; din ordinul Ex, Sale Prințul
ui Caimacam;,
se va da soldaţilor de linie, jandarmeriei și pompierilor câte
un, douăzecer,
iar. subofițerilor. câte. doi ; „Ja rangurile.de jos, căzute sub
“vine. uşoare dis-.

ciplinare, li se va face iertarea osândei.

,
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<X. La arestele
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iti

publice se vor face,de către Municipalitate distribuții de

pâne şi de carne; la această ocazie Es, Sa Prinţul

Caimacam,

prin Depar-

tamentul Dreptăţii, va, iertă un, număr de psândiţi dintre. cei mai demni de.

o asemenea

graţie.

„«XI. „Seara, tot orașul:va fi iluminat ; Depart. Lucrărilor publice,și Muniei-

palitatea se vor îngriji de iluminarea zidirilor publice ; la, 8 ore seara un, foc
de artificii se va arde pe piaţa Palatului.

a

|

cc

“«XIl. Departamentul: din: Liuntru“'va da. ordine tuturor administraţiilor
ținutale, ca prin toate 'orașele
:să se serbeze ziua de '22 Septemvrie 'ca o:
serbare naţională. Dimineaţa se vor ţinea Te-Deum,:la care funcţionarii
'Sta-

tului vor'asistă în uniformă: Seara orasele. vor [i iluminate. Municipalităţile
'
vor face distribuțiide pâne:și 'carne la: săraci
şi arestanţ
:i. * ': e
tii
.
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In aceeaș zi de 4 Oclomourie s. n., Inalt Prea Sfinţitul Mitropolit;
al!

Moldovei
i

a, deschis Adinarea

prin următoarea, cuvântare:

«lubiților fraţi compatrioți și [ii în Domnul Hristos, d | | : PI
ii,
«Oinstiţilor. deputaţi ai tuturor. claselor Moldovei.
. ri
aj
„ln Psalmul 103 cetimi
i
e
tape

', ţ+«nnoi-se-vor ca ale. vulturului tinereţole tale. ......

..

«Dumnezeu părintele! a toată: mângăierea
ia: suflat “ii. inimile: prea! puter-!
nicilor : împărați ai Europei,ca ; la' deschiderea” Congresului 'de "Paris: prin:

plenipotenții lor, să îngrijească -și de” ţerile” noastre. Art. 24 al: Tratatului!
de Paris: statornicește
: că iin! Divan ad:hee; compusÎn mod. de a constituă

reprezentaţia cea nai exactă arintereselor. tuturor claselor 'sodietăței, "va: [i:
convocat în Principat sub prezidenţa Mitropolitului eri. Şi după împărătescul

Fer
al man
Inaltei Porţi, primin
acum 'ofisul
d
Excelenței! Sale Prințului Cai-:
macam: sub '.No.' 108'spre deschiderea: şedinţelor, iată; că. această mult. dorită.
zi a sosit. Divanul

își deschide

şedinţele
de astăzi,și înainte.

«Deci, iubiţilor! dela: toţi ni se cere acum

iri. iu.

de aaveă. cca mai rhare luare

aminte! în! vorbiril
- noastre,
e că şi 'în lucrările: noastre, şi cea:mai adâncă

cumpătare și-îiţelepeiune în rostirea dorințelor noastre ; căci acestea, precum
să ştie, vor îi. temelia fericirii viita.oare
țerii întregi
: și a 'fiecărui în“ parte.!
„ «Acum a sosit timpul, 'ca fiecare să- ne arătăm.cu faptele, nu: nuniai cu

vorbele,— cât ne iubim

naţia noastră cea 'cu-un

renume aşă de antic şi așă:

de frumos,—i cât prețuim” țara ce: ne-a 'dat toată fiinţa noastră,— şi. cât ținem

la canoanele 'și religia părinţilor noștri; şi la: biserica, care.cu luminile săle:

ne-a scos din întuneree şi.din umbra: neștiinţei, ne-a păstrat'iinba: și ne-a:
7
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făcut oiliteratură a noastră proprie, şi câre dela
originea sa combate împreună

cu fiii săi, cu naţia sa, asupra
ori şi cărei împilări,

îi

«Vă mai repetez, iubiţilor compatrioți, că acum
a sosit! timpul de a dovedi
lumii :prin fapte nobilimea sângelui care circul
ează în noi, de a ne recomandă:
Europei întregi,că merităm îngrijirea ci
și că suntem vrednici de garanția
ce ne-a dat.
«Să fim dară înţelepţi și cumpătaţi întru
toate, căci întru acestea, stă toată
mântuirea

noastră”! Nu vorbe” multe şi mari, nu împărecher
i

şi părtiniri, ci
„Cu un gând şi o inimă, pentru folosul tuturo
r fără osebire. ..: ui.
i
" “«Moldo-Românii de astăzi sunt: toți tot
una, ci au o origine, un. sânge,0.
patrie, o istorie, o credinţă, un 'Dumnezcu
! Să no silim dară ca totdeauna
să [im așă ca să fim vii şi ca! să învieze
întru noi iubita noăstră patrie. Să:
ne întrecem numai 'prin lucrarea virtuţilor.
Numai virtuțile şi meritul să 'ne
deosebească înaintea, lui: Dumnezeu şi înaintea
scumpei noastre nații,
«Deci credinţă, iubiţilor, către Dumnezeu, credin
ță, către patrie „și “către:
nație. O':reciprocă şi 0 reală dragoste să ne
însuflețească pe toţi, pentru 'ca
tinerețele : iubitei:: noastre '"Moldo-Românie, după
Proroc-Impăratul,. să::so'
înnooască:ca, ale vulturului ; iar Dumnezeul pări
nţilorsă dea nouă una să.
gândim întru toate spre tot'lucrul 'bun. Darul
Domnului nostru Isus Hristos.
cu duhul vostru, fraţilor, Amin» + ie
Di

“In ședințaa II-a din 33 Seplemurie, Adunarea
, a păşit la alegerea,

a 2, comisii, compuse din 7 membri,
depuțaţilor, şi anume:

i

pentru cercetarea

.

titlurilor
Îi

„ei: La comisi
La . a
sau ales cu majoritatea voturilor d-lor
: Prea. Cu:
vioşiaSa Părintele Arhimandritul Melhisedec,
Logofătul Gheorghieș Sturdza,

Vornicii Dimitrie! Rallet; Constantin Negr
e, Constantin Hurmuzachi, Spătarul”
Dimitrie Craăcte şi locuitorul “pontaș loan:
Roată, însărcinați cu cercetarea ți-;
nuturilor Iași,: Dorohoiu, Botoșani, Neam
ţu, Suceava Roinanul Şi “Bacău ; :

«5 Iar la a 1l-a comisie' asemenea,cu majorita
tea voturilor d-lor: Sfinţia
Sa Iconomul Dimitrio Mateaş, V ornicul Lascar
Catargiu, Aga Costachi Roseti,
Spătarul Dimitrie Cozadini,

Spătarul Constantin Iacovachi, Slugerul Necul
ai
Bosie, şi locuitorul pontaş loan Levărdă, însăr
cinaţi cu cercetarea, ținuturilor
Vasluiul, Bârladul,

Fălciul, 'Tecuciul, Foeșanii, Galaţi, Ismailul şi
Cahulul.»

Iti

i
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e

E

II

ga

Ea

“In ședința a II-a din 27 Septemvrie Comisiil
e de verilicare au do."
pus rapoartele lor, cari sai aprobat de
adunare, afară 'do două privi-.
toare la Starețul Mânăstirii Neamţu și la Egumenu
l Mânăstirii V oroua,

336:
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îi,

ia

„Pășindu-se la, alegerea, : Comisiei: însărcinate cu prelucrarea. Regu- :
lamentului Adunării, s'au: numit .cu niajoritatea voturilor. 7 membri;:

și anume”
- Constantin

d-lor ' Vornicii: Constantin
Hurmuzachi,

Dimitrie

Negre,: Mihail

Kogălniceanu,

Rallet,; Anastasie, Panu, Doctorul:

Anastasie Fătul și maiorul. Vasile Mălinescu.
NIN

:

ji

MEI

.

pt

i
.

|

“Ta şedinţa. +aiA Ca din 3 Octomorie. Vor nioul Mihail Rog gălniceanu.
a luat cuvântul. pentru. a :arăţă, .temeiurile, pe cari s'a sprijinit Co-.
misia I-a, însărcinată, cu verilicarea mandatelor 'deputaţilor aleși ; dar
a lăsat la hotărirea Adunărei validarea: Prea .Ouvioşiilor lor. Starețul.
Sf. Mânăstiri Neamţul. şi Egumenul, Sf. Mânăstiri Vorona.
|
“E de nevoie a: oxplică în scurt: situațiunea;: în..care :se aflau : Sta-.
reţul Mânăstirei „Neamțul şi Egumenul. Mânăstivei Voronă in faţa a-i.
dunăr ei,
i.
|
In 24, Martie. (5 Aprilie). 1857, Mitropolitul Moldovei! 'a „adresat
Egumenilo» Mânăstirilor închinate! și :neinchinate o. circulară (publi-:
cată :în Gazeta de Moldavia, No. 24),:in care: expune. tă Fermanul:
do: Convocare a Divanului. ad-hoc conţine la: art. 1 următoarele .dis-.
pozițiuni în . privinţa Clerului: — Mitropolitul” și Ipiscopii . eparhioți,
sunt membri de drept ai Adunării, ecilalți membri din cler sunt aleși,
și anume
— Preoţii cari îndeplinesc. sub orice „titlu o funcţiune bisericcască în reședința fiecărei Episcopii” so vor întruni spre a alege
dintre dânșii un deputat pentru fiecare Gparhie, — iat Egumenii, mănăstirilor închinate și Egumonii mânăstirilor neînchinato vor alege
în deosebi doi. deputaţi clerici și pământeni, deci patru iîn totul. Mitropolitul, «pregătind listele pentru Egumenii' sau! cârmuitorii mânăs-.
tivilor proprietare de: averi închinate și Egumânii mânăstirilor pro:
prietave do :averi. neînchinate, cari urmează a alege în deosebi doi:
deputaţi clerici și piunânteni, adică patru în totul», convoacă în târmin:
de. 20 zile. pe Egumenii acestor, mânăstiri inchinate și neînchinate
ase înfăţișă la Mitropolie spre a-i, înscrie în lista definitivă. |
Acea, ccrceulară are ca anexă listele mânăstirilor închinate + și, a măr.
năstirilor, neînchihăte: Ma
Epuumenii mânăstir ilor propr iebaire de divei:i închinate sunt în
piumăr de 29: și anume 12 Egumeni ai mânăstirilor închinate la
Ierusalim, 13 EEgumeni ai mânăstirilor închinate la Muntele Atonului, 2
Egumeni ai Mânăstirilor închinate la Sinai, 1. Egumen al Mânăstirei
inchinate la - Alexandria, şi! d Egumon al Mnăstirei închinate la Antiohia.
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hgumenii. niânăstivilor proprietare de
averi neiuchinate sunt,
În număr de. 12, și anume:..
De
ae
"4 Arhierei: Calinic Hariopoleos,: Egumen
Mânăstirei. Slatina.
e»
Filareţ Stravopoleos, Egumen Mânăstirei..Soc
ola,..:
Josif Evhanton,:. Egumei Mânăstirei.
Râșca, -.. ...: i
Marchian: Ieropoleos, Iigumen Mânăstirei
Coşula, 2. Arhimandriţi ai. Mânăștirilor ce.sunt
Chinovii,. |
„i
+
Arhimandritul Gherasim, stareţul Mânăstirei
Neam
ţul:
„i
i
"și.
Secul,
|

pt

|

cai

o

IRI

=: Arhimandritu
Tosif,
l Egumenul Mânăstiroi

6 Arhimandriţi Egumeni:

SIE

„su
„i
„7.
„rit,

E

„i

IEI

Vorona, i

“Nicon, Egumen Mânăstirei. Bisericani. Varnava, Egumen Mânăstirei Pângăraţi.. . .
Sia
„Antonie, Egumen -Mânăstirei Bogdana...
i.
Veniam
Bgumenin
Mânăs
,:
tirei. Zagavia, i ui
Teoctist, Egumen Mânăstirei Mogoșești.
:. -.. ii,
>
Vitalie, Egumen Mânăstirei Gorovei...
:
... i
: Starețul 'Mânăstirei „Neamţul și Secul
și Egumenul Mânăstirei Vorona, amândouă Chinovii, nu au fost. urmă
tori circulării -Mitropolitului, nici la înfățișarea, la Mitropolie
spre a-i :însericîn
. lista, defi-.
nitivă, nici la alegerea. la care au -luaţ
; part
: ceila
elți Eoumeni ai
mănăstirilor neinchinate; -ci ei au fost numi
ţi deadveptul deputaţi
de Ministerul de Interne.
A
i
RE
- Raportul Comisiunii de verilicare, ce
ti
de td-l M. Kogălniceanu,
are următoarea cuprindere:
ta
e
:
„«Pe lângă acești. depuai
ta
cleru
ţi
lui, sa inaitînfățoşat: cu ofiţia Prea Stințitului Mitropolit din :16 Septemvrie sub
No. 1:14:18 și adresa Departainentului .

Cultului la această comisie ca deputat

şi Prea. Cuvioşia -Sa Arhi

mandritul
Iosif, lgumen Sf, mânăstirei. Vorona, însă
:fâră “a, înfăţișă mandatul cuvenit,
pe care nici îl poate aveă, fiindcă nici Prea,
Cuvioşia Su, nici Prea Cuvioşia,

Sa: Starețul. de „Neamţu

ni “s'au

ales; ci amândoi

sau numit:

deadreptul
deputaţi de către, Departamentul dinL
ăunteu,
0,
N
DEE
a
«<Imprejurarea aceasta nu lusă nici o îndoe
ală, cum că Prea, Cuvioșia Lor.
Egumen Sf. mânăstiri Vorona și Starețul
Sf.
. mânăstiri Neaniţu nu au dreptul
de-a intră“ ca; deputaţi în Divanul ad-hoc,
pentrucă:.
aeat tu
" «1. :După Fermanul împărătesc” pentru convo
carea acelui Divan, numai.
Prea Sfinţiile lor Mitropolilul, ţărei. şi: Episc
opii! eparhioţi :sunt; după drept:
(de jure) membri ai Divanului, îar toţi: ceilal
ți: depulaţi. trebue să fie aleşi;
: «2. Pontiiucă după: acelaş înalt 'Ferman,
Egutnienii, mânăstirilor, închinate,
Analele A. R.—Tom.

XXAILL.—

Memoriile Secţ. Istorice.

|
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precum

și Egumenii

DIMITRIE

A.

STURDZA

:

mânăstirilor. neânchinale, sunt chemaţi

a, alege numai

câte doi deputaţi clirici și indigeni, aşă dar peste tot patru;
«3. Pentrucă, această dispoziţie a Fermanului, încât privește
Pământeşti neînchinate,

mânăstirile

s'a și pus în lucrare prin alegerea de doi deputaţi

în persoanele Prea Sfinţilor Sale Pilaret Scriban, Egumenul sfintei mânăstiri
Socola,
'și: Calinic Miclescu, Egumenul sf. mânăstiri: Slatina;
«4. Pentrucă prin' recunoașterea Prea Cuvioşiilor: “Lor Egumenului

sfintei

mânăstiri Vorona și Stareţului sf. mânăstiri Neamţu de deputaţi, s'ar îmmulţi
numai

numărul

zreprezenlanţilor mânăstirilor neînchiuate din

doi

la patru,

fără. îusă.a se reprezeulă prin aceasta. și mânăslirile închinate, cari, după
cum se vede din răspunsul Egumenilor acestor.mânăstiri către Prea Sf inţia,
Sa Părintele Mitropolitul din: 28 Martie 1857,-No. 231, au refuzat loută împărtăşirea la alegeri, şi priii urmare nici pot fi reprezentate prin deputaţi
nealeși de dânşii, deputați naumiţi deadreplul de către Ministerul din Lăuntru

dintre Fguumenii mânăstirilor,

cari, după cum. se dovedește prin legiuirea

obșteștii Adunări: din:anul 1835, sunt neînehinate.
Su
«Dar luând în privire: !

«l. Că numirea de deputaţi a Prea
Vorona

Cuvioșiei

Lor

Egumenul

mânăstirei

şi Starețul mânăstirei Necamțului este un fapt îndeplinit prin puterea

și dispoziţiile luate de Guvern,şi

...-::.

Sa

: «2; Spiritul de moderație 'de care: este. însufloţită. Adunărea ;

. «Apoi Comisia, lasă la înţeleapta, chibzuire a onoratei. Adunări cea de pe
urmă

hotărire, care, ori şi cum

ar Îi, după

convingerea

ce

avem,

va

ști a

păstră în deplină putere "drepturile şi legiuirile ţărei, amenințate: prin interpretarea şi - aplicarea arbitrară a împărătescului .Ferman în chestia mănăstirilor.»
D-l Kogălniceanu'a, desvălit în urmă, că ar fi a răsturnă simţul limbei,
al istoriei, a sute de legi votate de Adunările țărei, al Fermanului,și a jigni:
autonomia noastră, adoptând interpretarea, Guvernului în privirea, mânăstirilor.
închinate şi. neînchinate. Pe temeiurile acesta propune următorul proiect do

încheiere:
|
DIR
:
«In şedinţă publică a “Adunării ad-hoc a Moldovei, cetindu-se. raportul
«Comisiei sale No.|. însărcinată cu verificarea ilurilor deputaţilor aleşi „de:

«țara de sus;
Ii
Se
a
* «Lând în privire factul recunoscut de Comisie; că după Fermanul aprobat
«de reprezentanţii Puterilor garante Principatelor, membrii de drit ai Adunărei
ad-hoc nu sunt decât Inalt Prea Sfinţitul Mitropolit șşi Prea Sfinţiţii Episcopi

«eparhioţi, și că toţi ceilalţi: membri trebue să fie: deputaţi, adică. aleşi de
«către o clasă sau un corp: electoral ;
“ «Luând în privire că acesta. Perman

i
:
hotăreşte ca mănăstirile închinate şi
î
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;«neînchinate să-și aibă deputaţi aleși, statornicind că Egrumenii sau cârmui-

«torii mânăstirilor proprietare de averi închinate: și Egumeni
i mânăstirilor
«proprietare de averi neinchinate vor alege în deosebi doi deputaţi
eliricişi
«pământeni, adică patru în total;
A
TR
Ie
«Luând în privire, că atât după simţul limbei, cât şi după
sute de acturi
«legislative ale vechilor noastre . Adunări naţionale, nu mai
puţin și după le«gea din 1835, atât în Moldova, cât şi în Țara-Românească,
acele : mânăstiri
«sunt și se cunose de închinate,
cari de către ctitorii. lor Sau pus sub; pri„-«vigherea scaunelor sau mânăstirilor din locurile de
jos, adică Patriarhiile
«de Constantinopole, Ierusalim, Alexandria și Antiohia, ori
comunităţilor reli«gioase din munţii Atos și Sinai, dela Drianon şi e. |.;
şi dimpotrivă suntşi
«se cunosc de neînchinate toate acele mânăstiri, cari
nu atârnă de nici o
«altă mânăstire sau loc străin, având ori comunităţi libere,
precum: Neamţul,
«Săcul, Vorona, ori fiind ocârmuite de. Egumeni numiţi do
puterea : biseri„«cească a ţerii, precum. Slatina, Râșca ș. e. Lş
.
ia

„„ «Luând în privire neexaeta interpretaţie dată cuvintelor de
închinat și
«neînchinat de către Departamentudin
l Lăuntru, care prin instrucţiile;
sale

„«vroeşteSa, cunoaște de' mânăstiri închinate pe acele cari
dela 1835 se. ocâr«muese în privirea: materială de către Departamentul Averilor
mânăstirești,
ciar ca mânăstiri neînchinate numai.pe 'acele cari prin
o excepție a: legei
«şi-au păstrat libera ocârmuirea averilor: lor Ș
”
e
“Luând în privire răspunsul 'ce lguimenii mânăstirilor
închinate locurilor

«de jos au făcut Inalt Prea Sfinţitului Mitropolit, carele i-a invitat
ca, potrivit

„«Fermanului,să procedeze la alegerea de doi deputaţi clirici
şi pământeni ;

- . «Luând în privire că interprâtaţia dată de Departamentul
din Lăuntru cu-

“«vintelor de închinate şi, neînchinăts, și refuzul
Egumenilor. greci de a tri“«mite în sânul Adunării legiuiţi: reprezentanți, ar ţinti
de a formă din mâ-

„«năstirile închinate un stat: în stat, când-aceste mânăstiri
pururea şi sub toate
«guvernele au fost atârnate de ocârmuirea

«gislative ale țărei noastre dovedesc;

:!

țărei, precum

n ct

un șir de acte le-

i

«Luând în privire că Inalt Prea Sfinţitul Mitropolit, ca
firescul și legiuitul
-«apărător al drepturilor. bisericei noastre, cu necontenire
a stăruit pentru a se
«aplică “cuvintele: de închinate: şi neînchinate în adevărat
ul şi legiuitul. lor

«simţ, şi prin urmare pentru ca și proprietăţile mânăstirilor
pământești închi“«nate să fie reprezentate în Adunarea ad-hoc; |
mi,
„» «Luând în privire că Egumenii acestor mânăstiri
în însușire” de ocârimuli

«tori de averi pământești pururea, în vechile' noastre Adunări
“naţionale, au
«fost faţă şi au lucrat alăturea cu ocârmuitorii mânăstirilor neînchin
ate, 'pre«cum 0 dovedesc sute de acturi legislative ;
.

AA

a

aa

iii
î

34.0

„0

i? DIMITRIE A "STURDZA

î....:

«Pe temeiul simțului firesc şi legiuit al cuvintelor închinate şi ncînchinate;

«Pe temeiul actelor legislative votăte de vechile noastre Adunări obștești,
«în cari se' văd Egumenii. mânăstirilor închinate 'subscriși 'alăturea
cu; Egru«menii mânăstirilor neînchinate ;
ie,

«Pe

tenieiul a însuș Perimânului slobozit pentru convocarea adunărilor
ad-

«hoc în Principate, în puterea Tractatuluide Paris. îi

i

tt

i «Adunarâa ad-hoc a: Moldovei; datoare în această chestie, ca și în toate,
de
ca! păstră întreigă autonoinia ab antiquo a Principatelor, încheie:
: !. !.:--»
îi cl; Stareţii de Neamţ şi de Voroniă nu pol fi: primiţi în sânul Adunăr
ei
«ca membride

drit, pontruică

«țarii şi: Episcopii- eparhioți,
« «Prea

membri

ii

site

de. dit .sariat nauanai Milropolitul

iii

E
r

a.
,

Cuvioşiile Lor, asemenea: nu pol fi primiţi ca deputaţi aleși,

a

.)

nea-

«vând mandate dela vreun corp 'electorăl. al clerului ; 'pentrucă deputaţ
i cu
«mandate din partea; Egumenilor mânăstirilor neînchinăte'
s'au înfâțoşatși s'au
«recunoscut lgumenii

de Slatina, şi de Socola ; iuir Egumenii mânăstirilor în-

«chinate sau! refuzat
de a se întruni după convocarea Prea Sfinţitului Mitro-

«polit;de a-și alege reprezentanţi „și 'prin urmare -de a slobozi mandat
e ș >
«2. Locurile destinale “prin Fermaân la doi depulați clirici și Wămdânt
eni
«aleşi de mândstirile închinate în sânul: Adunării Ad-hoc
le rămân
,
vezer=
iavale ori când Cuvioşiă Lor vor -voji a.'se. înfățoşă. spre a.le ocupă
;

«3. Adunarea volează mulțuniiri !'venerabilului ei Prezident,: Inalt: Prea

«Sfințitului Mitropolit; pentru slăratințele sale de a păstră în, această,
chestie
«întregi. drilurile Visericei şi ale aulonomiei noastre.» .. i
i
i:
a

Acest proiect de încheiere, subscris

de d-lui Mihail Kogălniceanu şi spri-

jinit de:d-lor "Lascar Catargiu, Sandu Miclescu, Sebastian Cananiu
,'. Con'stantin lacovachi,: Iancu .].: Cantacuzin,. Alecu Jiean,! se priveșt
e în: întrâgul

său de întreaga Adunare, şi se -hotcireșle neprimirea Prea Cuvioşii
lor Lor
Starețului de Neamţ şi Egiumenului de Vorona 'cu membri-:de
dril ui -ei.

Astfel s'a luat în unanimitate de Adunarea ad-hoc din
Moldova,
o: hotărire. importantă,nu numai.do observare coștiincioasă,
a:legilor,
ci și tot. odată, do a nu jigni întru nimic un:drept politic
și naţional.
„+ In ședința a V-a s'a mai votat în unanimitate DBegulamen
tul -Adu-

stimei: ad-hoc u. Moldovei...

: .. - Pa

.

uiapa

Acest Regulamenteonţine dispoziţiuni foarte remarcabile din
punctul
de.vedere goneral al organismului, reprezentațiunilor naţiori
ale: -Dispozițiunile acestea ar-aveă locul lor mai mult în Constituţiun
ea :țărei ;
în tot cazul ele. ar puteă:[i şi astăzi puse în aplicaţie ca;
norme de
observat,

naţiunii,

pentru

a

țincă

neatinse

:datoriile,

”

unui

reprezentant -al
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ŞI, Divanul sau Adunarea ad-hoc! a “Aoldovei, instituită pr in. 7;
aclall
de Paris pentrat. a rosti dor ințele țerii, 7eprez zenlează însăş țara
AMoldovii.
Ş 2. Deputaţii, în sânul Aduităriă ggeierule, reprezenlează tara,
iâr. „nau
numar ținutul, sau clasa care i-a zaaumăl.
”
$ 3. Nici un depulat, în tot timpul sesiei Adumăr ei, mă “poate
primi vreo
funoţie sau vreun rang, făra, ca însuș prin aceasta să se socoală
deinisional,
_$ 50, La roslirea. „dorințelor tărei în, Adunarea generală, sau
a anei
“clase în deostbi. în Coimitete, votul $e face purur ea public şi
deschis, adică
prin apel nominal. Piecare. deputat, Chemat. pe natante,
răspunde. ca glas
mare, că votează pentru sau contr a, şi apr opiindu-se de
viurou îşi „adever ește votul cu subscriere iîn anume listă, „sub privi igherea
Prezidenlului

sau a Viceprezidenhului. Această,

lislă sc celeşte cu glas

nare, şi „sub-

scriindu-se de Diurou, sc cuprinde în Procesul Verbal al
ședinței. :
'
„$ 79. Rezultatul deliveraţiitor Adunârei se pr oclamă de cilre P,
"eşedinte
prin armăloai-ele cuvinte Adhinarea încuviințează sau Adinarea
3nau în-

ouviințează.

et

e

Pot

ratia

ati

si iii

anii

tu

hi

E
Astfel do bărbaţi, deplin convinş
e
i de datoriilo cetăjeneşti,. nu aveau
„teamă de nimic. Aceştia au format o generațiune de' cetățeni, cari
au: ridicat sus moralitatea: “patriei lor. ui
Su
|

pi

pe

-

.

„.

In. șediiița a yI -a.din 4 Octoinuri ie Adunarea, a “pășit la consti.
.
tuireea biuroului definitiv, care a produs următorul rezultat:
"1. Votarea--cu bilete pentru «alegerea: de Viceprezident al Adunăre
i, dând
numai majoritatea relativă d-lor. Vornicilor Constantin Negre
cu.39 voturi și
Constantin Hurmuzachi cu' 31: voturi, s'a, procedat la 'balotaţi
e: între 'd-lor: şi

d-lui Vornicul. Constantin

Negre a: ieşit cu 5l bile albe, dept

care Sa și

proclamat de Viceprezident al Adunirei ad-hoc...
:,
i,
i
,
2, Alegerea a 5 secretari a dat majoritatea, absolut
d: lor. Vornieilor
Anastasie Panu cu. 78, Constantin Hurmuzachi” cu
“6, " Constantin. “Rolla

cu 68 şi: Dimitrie .Rallet cu 49 voturi, iar pentru

al cincilea, fiind numai

majoritatea, relativă între d-lor.. Vornioul, Petre Mavrogh
eni și . Spătarul
Constantin lacovachi, a ieșit d- lui Petre Mavrogheni, cu
59 bile albe... .

"3. La alegerea de 8 secretari supleanţi au. avut majoritatea:
absolută de
52 voturi, d-lui Postelnicul Alecu Teriachiu, iar, majoritatea
relativă d-lor

Aga

Iancu :Docan, cu - 32

şi Costachi

Morţun -cu

16 voturi. şii-balotându- -se

între d-lor, 42 bile albe au ieșit : pentru d- lui. Costachi,
Morţun, carele a
rămas al doilea, secretar supleant. i
i
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4. Alegerea de 3 chestori a, dat majoritate absolută d-lor., ; Spătarul. Di«mitrie Cozadin cu 80 voturi şi. Vornicul Lascar. Catargiu cu 41 voturi ; iar
pentru! al treilea urmă, a „se face balotaţie între d- lui Medelnicerul Vasilio
Neculau și Comisul” Petru “Brăescu, cărora, scrutinul Ie 'dăduse: numai 'o'majoritate relativă; Adunarea a primit renunțarea, ce a făcut d-lui Brăescu în
favoarea d- lui Neculau și a rămas a treilea chestor d- lui Medelnicerul Vasile

Necolau.

”

In urmă Inalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul a pășit, conform cu ş 9% din
„Regulamentul “Adunării, la împărţirea secretarilor.! ei între cele 5 comitete ;

Și sorții au orânduit pe d- lui Vornicul 4. Pasii! la comitetul clerului, pe
d-lui. Vornicul D. Rallet la comitâtul' proprietarilor mari, pe 'd- lui, Vornicul
C. Hu muzachi la comitetul „proprietarilor mici, pe d-lui Vornicul C. Rolla
la comitetul
orășenilor,

sătenilor i,
- pe
|
i

i

.

d- lui „Voenieul P
A
,

.

.

ae

Mavroghenii la „comitetul
|
..
4

.

In ședința, a: Vuze a:cj: 7 Octomuriiieii d- lui: Vor nica, Constantina

Ha mauzachi a cetit Adunărei următorul proiect de încheiere,:subscris și de d-lo» Coostantin Negre, Mihail Kogălniceanu, Constantin
Rolla, Dimitrie, Ralleţ: Și “Mihail Jora: aie E
|N a
i,

ii

„ti

Pasa

.

ÎN

.

pal

«Astăzi, Luni, în șapte Octomyrie, una mie opt;; sute, cincizeci ŞI, ;şapte,
Adunarea, ad- hoc a Moldovei, institută prin Tractatul de Pariss, pentru a rosti
dorințele țărei asupra viitoarei

organizaţii a Principatelor

române

;

«Cunoscând că, înainte "de a rosti "aceste, dorinţe, ea are măi, întaiu o
sfântă datorie de împlinit ș
n
a
oi
„
«Recunoscătoare ' pentru: dreptatea. și generozitatea "Puternicilor:Suverani
icari; subsoriind “Tractatul de Paris, n'au trecut cu vederea şi suferințele și

drepturile seculare â'cinci milioane de Români şi de creştini ș ci dimprotivă,

'adevăraţi reprezentanţi ai'divinei dreptăţi:pe pământ, ne-au recunoscut şi ne-au
consfințit dreptul de'a ne rosti liber , dorinţele pentru viitoarea, organizaţie

'a.patriei

noastre, „1...

i.

DE

ă

+ «Unindu-se prin simţirile -inimei cu uanimitatea- poporului. Moldovei ; +
«Adunarea generală. cheamă bihecuvântările . Cerului : asupra străluciţilor

Monari, fâcători. de ;bine ai 'neumului nostru» „iii
i
iu
«Dumnezeu Atot puternicul să-i păstreze plini de ani, de sănătate; de glorie
şi de mulţumire sufletească pentru fericirea supușilor lor!:
„ «Dumnezeul părinţilor noștri să întărească şi să ție st: sturile şi sopulii Io

“în capul naţiilor! celor mari, pentru. ca: așă să fie sprijinul civilizaţiei,
apărătorii dreptăței și păstrătorii:! păcii lumei! , :::.
ii
int
«Acest act, mic semn al recunoștinței eterne a: Romanilor Moldovei; Pre-
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zidentul Adunării îl va împărtăși Ixcelenţii
lor Salo membrilor Comisiei Internaționale din București, cu rugăminte de
a-l aduce la cunoștința generoşilor
Suverani, cari
prin subscricrea Tractatului de Paris au
pus

garanţie viitorul Principatelor Române.»

Adunarea

sub puternica, lor

ai

întreagă a primit în amanimitale propuner
ea. Actului
cu

de Recunoștință

cele

mai

vii și

«Să 'Trăească Puterile. Carante 1»

de

trei ori repeţite aclamații :

|

a

a
“mării să i, se încuviințeze cetirea, unei
propuneri subscrise de d-lor
dd, Gheorghie Sturdza, Dimitrie Ralle
t,. Petru Mavrogheni, Constantin Hurmuzachi, Anastasie Panu,
Vasile Mălinescu, Constantin
Rolla, Dimitrie
D-lui

Ghenadie

Pornicul

Mihail

+

Kogălniceanu roagă, pe Prezidentul
'Adu-

Cozadini, Vasile Sturdza, Dimitrie
Cracte, Episcopul
Sendroa, Tripoleos,. Arhimandritul.
Neofit Scriban, Arhi-

mandritul Melhisedec, Iconomul Dimitrie
Mateaș, Manolachi CostachiEpureanu, Grigorie A, Vârnav,.Alecu Bote
z-Forăseu și Simion Stanciu.
« Prezidentul dă invoirea, și d-lui Mihail
Kogălniceanu celește propune

rea următoare:

a

i

e

„cAstăzi, Luni, în 7 Octomvrie anul 1857,
în ă: șeptea' ședință publică, Adu«narea ad-hoc

a Moldovei, instituată

prin 'Tractatul'de Paris pentru a rosti
«dorințele ţărei asupra viitoarei organ
izaţii a Principatelor Române ;'

«Simţind” că cea, întâie “dorință a, fiecărui
popol este dorința de a fi;
«Luând. îri privire” că un popol pentru 'a
fi trebue “să-și asigure fiinţa sa
<în marea, familie a 'naţiilor;
RR
«Că, acesta a fost țelul tuturor 'stăruinţelor,
::luptelor şi suferințelor nea«mului nostru într'un timp de mai mult
de cinci secole;
.
„«Că ființa politică şi! naţională, că dritul
de: staturi suverane, Principatele

«pururea și le-au asigurat prin tractatele
' ce vechii noștri Domni au încheiat
«cu regii Poloniei, Ungarieiși alţi domni
tori, şi în care suveranitatea. «Principat
elor este: scrisă cu

litere mari;
a
a
ae
> «Că numai pentru a păstră această
suveranitate şi a găsi o puternică ga«ranţie în'contra a orice eventualităţi,
strămoşii. hoştri au încheiat cu glo«rioşii Padişahi

otomani Tractalile sau Capitulațiile di
anii 1393, 1460,
«SII şi 1084; i.
Dat
DL
" “«Luând în'privire. că aceste” tractate,
după dritul Sintelor, n'au șters Prin“«cipatele din. rândul statelor suverane;
-pentrucă ele și-au rezervat toate drep«turile. suveranităţii, şi în special drept
ul de guvernământ neatârnat, dreptul
«de legislăţie, adică o întreagă și depli
nă autonomie, și că, prin' urmare, nu:
«să supus nici
unei puteri legislative străine;

«Că chiar după încheierea capitulaţiilor
cu

E

Inalta Poartă, Principatele
au
*

544.
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-«urmat a, fi privite de către Puterile Europeane ca Staturi suverane, precum
«de dovadă stau mai multe tractate. încheiate cu Domnii Moldaviei şi ai .Va-

«lahiei și în urma Capitulaţiilor;
«Luând în privire că aceste Capitulaţii,

«sau desființat
canume :

prin

cl. Prin Tractatul

deosebite

de Adrianopole

«2. La Conferinţele de Viena,

paladiul

naţionalităţi române, nu

tractate și stipulaţii ale “Marilor Puteri

prin

şi

articolul V;

plenipotenţii

Franciei

şi ai Anglici,

«cari chiar în seanţa, întâie, ţinută în 15 Martie 1855, au declarat că — «scopul

«guvernelor nu eră de a aduce vătămare Principatelor, ci dimprotivă de a
«îmbunătăţi soarta lor, combinând nouăle întocmiri ce sunta se face pentru
«ele într'un chip de a da o deplină și întreagă îndestulure drepturilor Inaltei
«Porţi, drepturilor Principatelor şi intereselor generale ale Europei» —;

«3, La aceleași conferinţe, prin protocolul al treilea din

în care, după

proiectul

Baronului

19

Martie 1855,

de Prokesch, Capitulațiile Sau recunoscut

ca baza drepturilor Principatelor (articolul 1);
«4. Prin cerculara Excelenței Sale Ministrului Trebilor

din afară al Ma-

ciestăţii Sale Imperiale Impăratului Napoleon III., cu data din 23 Maiu 1855,
«statornicind că: «relaţiile dintre Inalta, Poartă și Principatele sunt.rezultatul
«unei alcătuiri liber încheiate, -cu sute de ani mai înainte, între Inalta Poartă
«și “Ţările dela Dunăre» ;
«5. De către: însăș Poarta „Otomană, prin mai. multe Haturi ale glorioşilor
Padişahi, şi în capul cărora se întrebuinţau. următoarele cuvinte :
«In tot chipul, cu toată libertatea obiceiurilor lor să fie aceste țări, și să
«se stăpânească numai singure de sine, deosebite și despărțite de stăpânirea

«Impărăţiei Otomane» ;
«6, 'Tot de către Poartă, prin protocolul Gonterinţelor din Constantinopole,
«cu data, de 11 Fevruarie 1856, şi în care se declară: «că întăreşte din nou
«privilegiile şi imunităţile de cari zisele “Principate s'au bucurat dela Ca«pilulațiile ce li s'au dat de către Sultanii Baiazid | şi Mahomed II»;
«Luând în privire că aceste Capitulaţii recunosc și întăresc Pricipatelor
«nu numai privilegii şi îmumilăți, ci toate drepturile suveranităţii, şi între

«altele o ocârmuire neatârnată şi naţională, o deplină libertate de legislaţie,
«precum mai cu deosebire o dovedesc articolul I al Capitulaţiei încheiată
«la. 1511 între Sultanul Baiazed 1 şi Domnul Bogdan, şi înnoită în secolul
cal XVIII-lea între Sultanul Murat şi Domnul Vasile Lupu, și. care zice
«anume : «Poarta cunoaşte Moldova de pământ «slobod şi nesupus», și Ar-

«ticolul al.1V-lea al aceleiaș Capitulaţii,” care rostește că: «Moldova va fi
«stăpânită şi ocârmuită după legile şii aşezămintele sale, fâră să se amestece
«Poarta. cât de puţin».
i
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* «Luând în privire că 'Tractatul de
.
Paris nu numai că n'a rostit nimie
în
«contra vechilor noastre Capitulaţii,
ci dimprotivăa recunoscut şi a întăr
it
«Principatelor o administraţie neatârna
tă şi naţională, libertate de Jegislaţie
,
«o. putere naţională înarmată și: un
sistem defensiv spre păzirea hotarelo
r
şi
«respingerea a orice năvăliri străine,
și în sfârşit o viitoare organizaţie con«formă cu drepturi

le şi cu dorințele naţiei, puindu-se

Principatele sub Ga«ranţia .Colectivă: a Puterilor subscrii
toare 'Tractatului de Paris ; .
«Luând în privire că atât în pute
rea vechilor Capitulaţii, cât, şi după
„«stipulaţiile 'Tractatului de Paris,
întinderea viitoarei organizaţii, cerută
de
«trebuin
țele noastre naţionale, material

e şi morale, nu poate avea altă măr«ginire decât nejignirea drepturilor
Inaltei Porţi, anume precizate în acele
«Capilulaţii și pe
curi

Românii le-au respectat și le

vor respectă în toată
«întregimea lor;
|
a
a
«Luând în privire că, pentru a pune
un capăt. suferințelor, abuzurilor și
«discordiilor..din. lăuntru, cari 'au
paralizat . toată desvoltarea în ară.
şi
«pentru a precurmă înrăuririle din
afară, cari au jignit autonomia Princ
i«patelor, și a introduce un regim
de stabilitate, de bună rândueală, de
pace
«şi de prosperitate în Principatele
Române, este neapărat a da:o depl
ină
«şi întreagă îndestulare
trebuințelor și dorințelor năţiei ;

E
«Luând. în privire că dorinţa cea, mai
mare, cea mai generală, acea, hrăni
tă
«de toate “generaţiile trecute, aceea,
care este sufletul generaţiei actuale,
aceea
«care, împlinită, va, face fericirga gene
raţiilor viitoare, este Unirea Principa
«telor întrun singur slal, o unire
care este firească, legiuită și neap
ărată,
«pentrucă
în: Moldova și. în Valahia

suntem

acelaş

popul, omogen, identic
«ca nici un altul, pentrucă avem
acelaș început, acelaș nume, aceeaș
limbă,
caceeaș. religie, aceeaș istorie, acee
aș civilizaţie, aceleași instituţii, acele
ași
«legi.şi obiceiuri, aceleaşi temeri
şi aceleași speranţe, aceleaşi trebuinţ
e de

«<îndestulat,. aceleași hotare de păzit, acele
ași dureri în

trecut, acelaș viitor. de
«asigurat.şi, în sfânșit, aceeaş misie
de împlinit;
o
«Luând în privire că această Unire
o dorim, nu pentru ca să: lovim drep«turile şi să ameninţăm pacea, altora,
ci pentru ca să asigurăm drepturile
și
«pacea noastră, și că din potrivă aceas
tă: Unire — la care au contribuit toate
«generaţiile trecute, lucrând de a ne
da aceleași instituţii și legi — împlinin
d
«o vie 'dorință a. naţiei, noastre, și
făcându-se pentru noi un izvor. de:
bună
«rându
. ea
de. icon
la
omie
, , de legalitate de dignitateși de
regreneraţie.. gene-

«ral
— prin”
ă însăş aceasta ar. da Înaltei Porţi și
staturilor

«<zășluire'de pace .şi de stabilitate.
la hotarele lor;

vecine o înche-

,
e
în privirecă Unirea, Principatelor este
înscrisă în chiar: instituţiile
«actuale,. recunoscute de. înalta Poart
ă, și

"«Luând

anume prin articolul 425, Cap. LX
«din Regulamentul Organic, care roste
ște textual că — «Inceputul, religia,
obi-

1
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«ceiurile şi asemănarea

DINITRIE

limbii

Î. STURDZA -

locuitorilor acestor

două Principate,

precum

«şi trebuințele ambelor părţi cuprind. delaîînsăș descălecarea lor elementele
«nedespărțilei uniri, care s'a împiedicat şi sa întârziat numai: de întâm«plătoarelo împrejurări. Mântuitoarele folosuri ale rodului ce s'ar naște din
«întrunirea

acestor

două

«Luând în privire că,

«sultarea,

popoare sunt nctăgăduite»
— ;

după

dorințelor ţerii a fost

«făcută de contele Walewslki,

protocolul

VI al Congresului

motivati mai cu deosebire
atingătoare

de Unirea

de Paris, con-

de propunerea

Principatelor.

«Luând însă în privire că pentru ca Unirea Principatelor să producă tot
«binele ce se aşteaptă şi în lăuntru și în afară, este trebuinţă de a se instituă

«un guvern tare, stabil, respectatîn lăuntru de toţi, şi sprijinit în afară de
«marea, familie a Caselor. domnitoare ; că un asemenea guvern nu ni-l poate
«da regimul viţios al Domnilor electivi şi schimbători, cari, istoria este mar-

«tură, nau produs decât anarhie prin rivalităţile și ambițiile deșilor şi mul«ţilor aspiranți, slăbiciune și corupţie prin abuzurile şi nepotismul lor, şi mai
cales „năvăliri și resbele prin despărţirea, țărilor şi prin supunerea Domniilor
«la toate înrâuririle străine ;;

«Luând în privire că Principatele sunt însetate' de legalitate, de stabilitate
«şi de dignitate naţională, voind a trăi cu însăș vieaţa lor, şi că aceste nu se

«pot dobândi decât reîntorcându-se la vechiul princip al eredității tronului,
«care în întâile timpuri ale fundaţiei Principatelor, și chiar în urma Capi«tulaţiilor, au existat în familiile lui Radu Negru şi a lui Bogdan Dragoş, şi
«puindu-se în capul Principatelor-Unite an prinț străin, ales dintre dinastiile.
«domnitoare ale Europei, afară de acele ale staturilor vecine, „spre a motivă
«străine înrâuriri ;
«Luând în privire că, spre a dobândi un asemenea princip, menit a
«pune un capăt relelor trecutului şi a pregăti patriei o eră nouă, Românii

«renunță la dreptul ce au prin Capitulaţii de arşi alege singuri pe şeful Sta«tului, încredinţând numirea prinţului străin însuş. glorioşilor! monarhi, cari
«au luat în mânile lor soarta Principatelor ;
«Luând în privire că, spre a întemeiă cea mai grabnică şi mai intimă

«legătură între noua, Dinastie și naţia română, este trebuinţă ca moștenitorii
« Domnitorului să fie crescuţi în dogmele sfinlei noastre biserici a Răsăritului;
«Luând

în privire că, pentru ca prinţul străin să poată

cașteptă. dela „dânsul

împlini

tot ce ar

şi ţară și Europa, este trrebuinţă ca el să fie încun-

«jurat de toate garanţiile de pace şi de putere, şi să fie asigurat în „contra

«pericolelor din afară și în contra turburărilor din lăuntru;
'
«Că pericolele din afară se pot înlătură numai prin neutralitatea pămân«tului Principatelor, neutralitate recunoscută în princip prin Art. 26. şi 27 ale
«Tractatului. de Paris;
;
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«Că turburările din lăuntru se pot depăr
tă numai

«căută puterea
«însăşi ţeara;

sa în însăş: țara,şi va cârmui

întrucât
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Domnitorul

va;

după legi făcute de către
e,

«Luând în privire că după vechiul obiceiu,
pururea şi sub toate guvernele,
«puterea legiuitoare în Principate a, fost încre
dinţată unei Adunări obștești,
«care, mai mult sau mai puţin a reprezenta
t ţara;
|
«Că această Adunare, pentru ca să fie bine
primită, pentru ca legile votâte
«de ea să aibi. toată puterea morală,
ca trebue să fie astfel compusă, încât
„«5ă cuprindă

în sânul ei toate marile interese ale naţie
i;

«Luând în privire, în sfârșit, că drept
urile Principatelor anume cuprinse
«în Capitulaţii, și Unirea țerilor sub
un prinţ străin și creditar,. asigurat prin:
«neutralitatea pământului românesc,
și sprijinit prin o putere legislativă, care
«să cuprindă toate elementele vitale
ale societăţii, atunci vor fi stabile, atunc
i
«vor contribui cu toată eficacitatea, la
desvoltarea naţională, morală şi ma«terială a patriei noastre, când ele se
vor pune sub garanția atotputernică
«şi salutară a. Marilor Puteri ale Europ
ei ;
«Adunarea, ad-hoc a. Moldovei, pășind pe
calea'cei s'a prescris de către.
«Tractatul de Paris, adecă începând a rosti
dorințele ţărei,—în faţa lui Dum-.
«nezeu și a oamen

ilor, în toată curăţenia, cugetului, neavând
în privire de-:
«cât drepturile și folosul naţiei române, decla
ră că cele întăi, cele mai mari,
«mai generale

și mai naţionale dorinţe ale țărei sunt:
«]. Respectarea dreplurilor Principatelo
r şi în deosebi « Autonoimiei lor,
în cuprinderea vechilor lor Capilulaţi
i încheiate cu 'Inalla Poarlă în anii
1993, 1460, 1511

și 1631,

Ma

Se

|

«2. Unirea Principatelor întrun sing
ur stat sub numele de România.
«3, Prinţ străin cu moştenirea tronului,
ales dinir'o dinastie domnitoare
de ale Europei, şi ai cărui moştenitor
i să. fie crescuți în religia țcrei.
«4. Neutralilalea pământului Principate
lor.
«5. Puterea legiuitoare încredințată unci
Obșleşti Adunări, în care să fie
reprezentate toate interesele naţiei.
î
«Toate acestea sub garanția coleclivi
a Puterilor cari au subscris Traclatul de Paris

.»

După

|

cetirea, acestei propuneri

și depunerea.ei pe biuroul

dentului, d-lui Constantin Hurmuzachi
- jinește: -

prezi-

se suo pe tribună și o spri-

«In sfârșit, după atâtea lupte-şi sufe
rinţe, după atâtea temeri şi speranţe
,
aim ajuns în fața
.

.

.

i

momentului rostirei dorințelor ţărei.
Sa
«Momentul este mare, este critic; căci
dela
el
atâr
nă
soarta: și viitorul:
Principatelor, înaintirea sau înapo4 irea lor
în privinţa politică, morală şi ma=-
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terială, fericirea, sau nefericirea, lor, înălțarea sau decăderea neamului româănesc, vieaţa sau moartea lui, stima sau disprețul lumei, pineouvântatea sau
blestemul seminţiilor viitoare.
. «Intr'acest, moment, atât de mare, unic în cartea vicţii neamurilor — tot
Românul binecugetător se întreabă: ce trebue să dorim? «Răspunsul atârnă dela patriotismul nostru, iar măsura dorințelor noastre

trebue să o căutăm în cercul drepturilor noastre și în respectul cuvenit legăturilor seculare ce există între Principatele Române şi Imperiul: Otoman.
«Ca să ştim ce se cuvine să cerem, trebue mai întâiu să ştim ce avem

şi ce nu avem, pentrucă: numai acele dorințe, ce nu trec peste domeniul
drepturilor noastre, pot așteptă împlinire. — Măsura dorințelor ce suntem
chemaţi a rosti trebuesă o căutăm și în cunoștința trecutului nostru, în
cunoștința suferințelor, nevoilor şi trebuinţelor noastre ; căci numai dela de“plina cunoștință a relelor de cari voim să:scăpăm, atârnă aflarea mijloacelor
de. vindecare.—Să cercetăm dară înainte de toate drepturile noastre.

«Avem drepturi mari și frumoase ! Drepturile acestea, fiinţa politică şi națională a Principatelor Moldovei și Valahiei se întemeiază pe tractate în-

cheiate între, ele și Inalta Poartă Otomană. Tractatele acestea se numesc Capitulaţii, căci. așă se numesc toate tratatele încheiate până în secolul trecut
între Imperiul: Otoman şi Puterile creştine ale Europei.
«Tractatele noastre nu numai nu s'au. desfiinţat vreodată, ci încă din timp
în timp sau recunoscut și s'au întărit cu solemnitate de către Inalta Poartă,
după cum dovedesc acturile publice,. enumerate în propunerea ce.am onoare -

de a sprijini. Ca să cunoaștem

mărimea,

și întinderea

drepturilor

noastre,

trebue să nu scăpăm din vedere, când și sub ce încunjurări. sau .încheiat
Capitulațiile noastre.
|
«Istoria ne spune că Bogdan, suveranul Moldovei, fiiul lui Ştefan cel Mare,
a încheiat; cca, întâia Capitulaţie cu Sultanul Baiazed IL, în anul 1511.
«După unanima mărturie a tuturor istoricilor, Moldova, se bucură atuncea
de cea mai mare pace și liniște și de o putere foarte însemnătoare, întărită:
prin alianţa ofensivă. și defensivă ce, cu un an mai înainte, Bogdan încheiase
cu Polonia și Ungaria ; iar Sultanul Baiazid II, obosit de bătrâneţe, pe atunci
eră ocupat cu combaterea răsboiului civil ce se isease intre unii din fiiisăi
şi cu combaterea răsculării unuia din ei în contra lui.
«Aceasta nu lasă nici umbră de îndocală, că un tratat, încheiat de bună

voie, sub încungiurări atât de favorabile pentru Moldova, a trebuit să cu:
prindă și cele mai favorabile condiţii pentru ea.
o
i
«Intradevăr ! Capitulaţia, aceasta, înnoită și întărit

do mai

multe ori, și

anume în Domnia lui Vasile Lupu Voivod, precum și capitulaţiile“ Valahiei,
au - asigurat Principatelor. Române toate drepturile cari, după principiile
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dreptului public al Europei, recunoscut de toate
naţiile civilizate, constituesc
deplina suveranilate a staturilor. Dovadă chiar
întâiul articol al Capitulaţiei
din 1511, carele zice : « Poarta cunoaşte pe Dlold
ova de pământ slobod şi
«nesupus.» Dovadă Art. 4 al aceleiaş capitu
laţii, carele a stipulat foarte lămurit că «oldova va fi stăpânilă şi ocârm
uilă după legile şi aşezămin«lele. sale, fără să se amestece Poayla cât
de puţin.» Dovadă Regulamentul
Organic Art. 61, Cap. 1, Art, 299, Cap. VIII
şi Art. 432, Cap. IX, cari anume
au recunoscut și au consfințit suveranita
te Principatelor.
„ «Suveranitatea, este internă şi extern
ă.
„«Cum că Principatele Române au exerci
tat loldeauna, chiar şi în cele.

mai nefericite zile ale istoriei lor Și
lăuniru, dovedesc toate legiuirile și
multe şi astăzi încă au putere legală,
țării sau confirmării Inaltei Porţi. Din

până astăzi, deplina suveranilate din
așezămintele lor, din cari cele mai
fâră să se (i supus vreodată încuviinnenumărabilul număr al actelor, cari

dovedesc deplina suveranilale din lduntru,
voiu cită numai legiuirea pentru desrobirea vecinilor, votată de o adunare
mare în sf. mânăstire a Treilerarhilor, în 6 Aprilie 1749.
|
.

«Cum că Principatele Române au exercitat şi
deplina suveranilate din
afară, în curgere de mai multe sute de ani,
după încheiarea, Capitulaţiilor

cu Inalta Poartă, mărturisesc o mulţime
de răsboaie ce au avut Principatele atât între sine, câtși cu staturile vecin
e ; mărturisesc o mulțime de
tractate. de alianţă, de pace, de comerţ ș.
a., ce:ele au încheiat atât între
sine, cât și cu alte staturi suverane (Polon
ia, Ungaria, Transilvania, Anglia
şi Rusia).—Spre mai mare dovadă. voiu
cită aici numai Tractatul de comerţ
încheiat între Domnul Petru Șchiopul, suver
anul Moldovei, și Elisabeta, Regina Angliei, în anul 1588, așă dar șaptez
eci şi şapte de ani “după înche-

ierea Capitulaţiei lui Bogdan. cu Baiazed II. Cum

că

capitulaţiile

Princ

ipatelor Române nu numai n'au oprit, ci nici
au mărginit suveranitatea, lor din
afară, dovedesc şi nenumărabilele solii
ce suveranii Moldovei şi ai Valahiei
au trimis altor staturi: suverane, sau au
primit dela ele în curgere de mai

multe sute de ani după încheierea, Capitulaţiil
or cu Inalta Poartă. Pravila, lui
Vasile Vodă, publi
cată în anul 1646, cuprinde

pre pedepsele: crimelor în: contra solilor

miteau

din partea ci. Și astăzi încă

din drepturile cuvenite
de a trimite şi. de a
drept ce datează încă
Capitulaţiei lui. Bogdan

chiar un capitol special des-

ce veniau

Principatele

la Domnie sau

Române

se tri-

exercitează unele

suveranității externe, precum de exemplu drept
ul
întreținea la Poarta Otomană soli (Capuchehaiale)
,
din anul 1511, fiind stipulat prin Art, al șaptel
ea al
și anume întărit prin 'Tractatul dela Cuciuc-Cai
nargi,

care recunoaște pe Domnii Principatelor
Române de suverani, iar pe repre„ zentanţii lor la Poartă de. oameni: puşi sub
scutul dritului ginţilor. -.
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«âm avut dar cuvânt a zice, că avem mari şi frumoase drepturi ; : căci
pe 'când cele' mai multe din staturile. suverane nu aveau încă nici. o relaţie cu Inalta Poartă, Moldova aveă la. ea; soli și rezidenţă de soli (Bogdan-Serai)
şi o biserică pentru solii ei.
i:
„ «ȘI astăzi încă Principatele au. dreptul de a incheiă convenţii, din 'cari
aici voiu -cită numai | convenţia, Între: Moldow și Valahia pentru unirea
vămilor.
«Aceste fapte istorice. sunt cele mai necontestabile dovezi și lămuriri ale
drepturilor noastre. Atâta spre răspuns acelora, cari se înceară a aduce în

îndoeală sau existența sau cuprinderea și întinderea Capitulaţiilor noastre.
«Mai sunt unii cari,“ voind a ne micşoră drepturile, ne întâmpină că'la
clasificarea, staturilor, publiciştii au pus Principatele Române în clasa sfaturilor semi-suverane, 'Acâstora, le răspundem, că publiciștii, chiar şi cei mai

învăţaţi, n'au avut cea mai mică cunoștință despre Capitulațiile noastre, cari
abiă în- secolul nostru s'au publicat, și că ei și-au întemeiat opinia 'lor nu-.
mai pe cunoștinta tractatelor ruso-turcești, cari, după principiul recunoscut
și de dreptul ginţilor, ca nişte alcătuiri între doi, nu pot folosi nici păgubi.
pe un al treilea,:
- «Acestea sunt drepturile. Principatelor Române, pe cari Tractatul de Paris -

din 30 Martie” 1856 le-a pus sub generosul scut al Puterilor cari au subscris
acel act mare. Acestea

sunt

drepturile :Principatelor,

pe cari înalta Poartă

le-a recunoscut și le-a întărit cu solemnitate în fața lumii prin Art. 23 al
citatului tractat, prin caro ea s'a îndatorit anumea conservă Principatelor între
altele un guvern neatârnat şi naţional, precum și deplina libertate de legislaţie

(Autonomia)ș. c. 1.
- «Principatele Române
au necontestabilul

fiind staturi suverane, dela sine se “înjelege

că ele

drept de a-și legiui reorganizarea lor, de a-și consolidă

şi

a-și întări existența lor naţională, morală, polilică și materială, încât aceasta
nu.-jigneşte drepturile cuvenite Inaltei Porţi după Capitulaţii, drepturi pe cari
Românii totdeauna le-au respectat şi voesc a le. respectă. Intinderea reorganizării noastre nu are dar altă mărginire decât respectarea legăturilor noastre

cu: Imperiul Otoinan. Este -un princip, recunoscut și de dritul public, că acel
ce face întrebuințare de un drept al său, nu: vatămă pe nimenca.
«Mai

sus am

arătat, că Principatele Române, ca staturi suverane, au avut

şi au dreptul
de a încheiă tractate, atât cu alte staturi, cât și între sine. Dela

sine dar urmează

că ele au și dreptul de a încheiă între sine tractat pentru

Unirea lor. întrun singur stat şi sub usi singur guteru.
|
„ «Cerem Unirea Principatelor. Cererea noastră este drcaptă, pentrucă

noi

voim. Unirea cu.: respectarea drepturilor Inaltei Porţi. Noi cerem' Unirea Prin-:
cipatelor pentrucă ea este un mijloc de întărire naţională, politică, morală .
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şi materială, prin urmare folositoare. chiar
și Inaltei Porţi. Aceasta

spre răspuns acelora,
. cari pretind că cererea Unirii este o răscoală în contr
a 'Turcici..
«Unir
ea nu este

o dorință nouă..Ba

este

prevăzută. chiar

prin.

Regulamentul. Organic, şi în unele privinţi chiar și aplicată
(Art. 425 —430)..Unirea

este înscrisăîn inimile tuturor Românilor. Ea
s'a discutat în curgere de mai
mulţi ani de toată ţara, de toată presa Iuropei.
Dorinţa Unirii a 'răsunat dela:
o margine a lumii până la cealaltăFa. sa, primi
t cu aclamaţie de către alegători

i noștri, de către întreagă țară. Noi: dorim Unire
a, -pentrucă:

Unirea.
„dă tăria, tăria dă siguranță, siguranța dă
încredere, încrederea, dă suflet şi:
sbor comerțului şi civilizaţiei. Dorim Unire
a prentrucă nu mai. voim să.
fim pomul discordiei între puteri rivale, nu
voim să vedem legioane de can-.
didați de Domnie, nu voim ca Domnii să fie
posesori cari se grăbesc a se
folosi de scurtul termen al! posesiei, până,
ce nu-l răstoarnă alt amator de:
Domnie.
5
a
ut
- «Adversarii noştri.ne

servăm

starea
de

numesc revoluționari,

faţă, şi co să, conservăm?

pentrucă

nu. voim. să. con-

Ce să vecinieim? Demoralizaţia,

corupţia, nepotismul, impunitatea, : nerușinare
a viţiilor?

«Unirea Principatelor - este dorinţa tuturor
claselor. Cine dintre noi n'a
avut prilejul de a vedeă bucuria și mulțumirea
obștească de câte ori: se cântă.
Hora

Unirii!Şi cine'nu ştie că numai câțivă amatori
de Domnie, şi micul
număr al clienţilor lor, mai combat astizi dorinţa
naţională— Unirea Prinei-:

patelor ?
ai
tă
|
“«Pieril-a separulismul ca fumul mânat
de vifor.
Se
o
«Dorim Unirea, dâr tot aşă de fierbinte dorim și un
prinţ străin, dint”'una.:

din familiile suverane de ale Europei, cu înlăturare
a staturilor vecine, pentrucă numai un aseinenca prinţ poate insuflă “în lXunt
ru și în afară respectul,
fâră

de care cele mai bune legi rămân -litere moar
te ; numai un prinţ străin:
poate să ne asigureze drepturile, poate impun
e: partidelor, poate să ne scutească de nepotism ; numai un prinţ: străin
poate pune capăt ambițiilor nonumăraților aspiranţi la: Domnie și intrigilor
acestora și ale partizanilor lor,
cari paralizează chiar şi cele mai bune plecări;
pentrucă numai -un prinţ
străin se poate luptă, cu succes .în contra influinţelor
străine, cărora Tractatul..
de Paris a voit să facă sfârşit, aa
"
|
«Mai dorim. și cerem moștenirea. în familia
prințului străin, pentrucă
desele schimbări ale Domnilor au împiedicat propă
şirea morală și materială,
ba chiar și neatârnarea guvernelor Principate
lor ; și. pentrucă “numai Moştenirea dă stabilitate. Dritul moștenirii nu este
un drit nou în istoria Prin-:
cipate

lor. EL a avut ființă multă vreme după încheierea
Capitulaţiilor noastre.
După Bogdana venit la tron fiul. său: Ștefan
Tânărul ; după acesta Petru:
Rareș, fiu națural al lui Ştefan cel Mare, Aşă de
.tare se observă, dreptul:
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moştenirii, zice analistul Uroche, încât țara a preferit a încredință tronul unui
fiu nelegiuil al lui Ștefan cel Mare, decât să aleagă Domn din altă familie.
Petru Rareş a avut succesor pe fiul său, iar acesta murind fără copii, po

fratele său.

|

e

i

„ «lată că nu cerem un drit nou, ci numai recunoaşterea unui drept ce l-am
avut, unui drept vechiu ca și istoria noastră. |
|
E
« «După Capitulaţii şi chiar după Regulamentul Organic, am avut şi avem
dreptul de a ne alege noi singuri pe Domn. Dreptul moștenirii eră combinat
cu dreptul alegerii. In puterea, acestui. drept putem dar chiar noi singuri.

alege un prinţ străin. Dacă cu toate acestea astăzi renunțăm la acest drept,
și-l încredințăm. generoaselor Puteri cari au garantat soarta noastră, o facem

numai pentru ca din binefăcătoarele

lor mâini

să

primim

un

prinţ străin

ereditar, și prin aceasta o' nouă garanţie
:de stabilitate, pe care o dorim din
tot sufletul, un scut în contra rivălităţilor şi influințelor străine.
- «Mai dorim. an: guvern reprezentaliv. Nici acesta nu este un drit nou.

Dela întemeierea Domniilor de

către Radu Negru

și Dragoş

până astăzi,

Principatete au avut totdeauna reprezentare naţională, concentrată într'o singură Adunare legislativă, compusă de toate clasele. Niciodată suveranii Prin-

cipatelor n'au fost autocraţi. Din contra puterea legislativă totdeauna s'a exer-

citat numai de către Obșteasea Adunare, totdeauna a fost despărțită de puterea:
executivă,
a
aaa
«Mai dorim şi cerem respeclarea areplurilor Principatelor, în cuprinderea

Capitulaţiilor. Dorinţa aceasta este foarte legitimă și firească pentru oricine

cunoaște istoria trecutului şi n'a uitat aceca a prezentului nostru.

«Mai dorim şi cerem Neutralilatea teritoriului noului stat România, pentrucă neutralitatea este. cel mai bun prezervativ în contra, înnoirii complicaţiilor cari au adus în urma lor -resbelul oriental, și pentrucă numai ea ne va
scuti de nemăsurate cheltueli pentru trebuinţe militare.
„ «Scris este : «cereţi şi vi se va da». Am cerut şi suntem bine îacredințaţi, că dreptatea Puterilor. garante ne va împlini dorinţele, pentrucă ele
sunt legitime şi întemeiate pe drepturi necontestabile și neprescriptibile,
pe
drepturi recunoscute si consfințite -prin garanţia colectivă a Europei.

«Inainte de a vă da voturile, nu uitaţi, Domnilor, că toată liuropa,-ce zic?
toată lumea civilizată priveşte la noi cu cca mai mare luare aminte,
ca să

afle de suntem.

vrednici

de

a fi o nație, vrednici

moaselor Puteri garante, vrednici
trimis aici, ca să cerem:

de binefacerea mărini-

de încrederea țerii care ne-a ales şi ne-a
|
Ia
:

„«l. Respectarea drepturilor Principatelor şi în deosebi a Autonomiei
lor,
în cuprinderea vechilor lor Capitulaţii, încheiate cu Inalta Poartă -în
anii
1393,1460, 1511 şi 1634.
e
:
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«2. Unirea. Principatelor întrun singur Stat sub nume de România
.
.
«3; Prinţ străin cu moștenirea. tronului, ales dintro dinastie domnito
are
de ale Europei, și ai cărui. moștenitori să, fie. crescuţi în religia țerii.
„«4. Neutralitatea pământului Principatelor.
|
|
.
- «5. Puterea legiuitoare încredințată unei Obșteşti Adunări,în care să
[ie
reprezentate toate interesele naţici...
|
e

«Toate acestea sub garanţia colectivă u Puterilor cari au subsoris Tractatul

de Paris,
a
|
Aa
|
|
„ «Nu credem că în momentul acest suprem, dela ; care atărnă viitorul
şi
fericirea, a cinci milioane. de fraţi, să se afle între noi. măcar unul, carele.
n'ar dori împlinirea cererilor rostite de țara întreagă prin aleşii săi. Cine
este în
stare de a le combate, acela nu este Român, ci duşman al fraţilor săi,
duşman al. țerii,. unealtă u intereselor străine. Unul ca acela aibă curajul
rătă-

citei sale opinii, vie pe tribună. Noi îi vom răspunde.» .
D-lui Logofătul Alecu Balș se. înaintează spre biurou

o hârtie

subserisă

de

d-lui

și 'de

Prea

Sfinţia

Sa

şi depune

locotenentul.
de

Episcop de Roman Nactario Hermeziu, Episcop Sotiriopoleos, care
in puterea, $ 60 din Regulamentul Adunării, neputând-se primi ca

propunere,

se ceteşto numai

sub titlul' de întâmpinare

la propunerea

despre rostirea dorințelor țării, şi în deosebi ca, întâmpinare în contra

dorinței
țel

Unirii
' Principate
Ui
p: lor.

„ «Șubiscălitul

mare Logofăt.şi cavaler Alecu

Balș, unul. din deputaţii ţi-.

nutului: Putnci, proprietar de, 80 mii fâlei în Moldova, iubita sa patrie,

de-.

“clară .că, în locul repaosului atât de dorit, după o lungă agonie
şi calamităţi provenite din felurite strămutări şi prefaceri ce sau urmat
în ţară, în
care. moșii și strămoşii săi și fiii fiiilor lor s'au născut, nu poate
dori a da
în- schimb. Moldova cu privilegiurile ci, ce sunt mai avantagioase
decât alo
învecinatului Principat, pentru. un viitor eventuai! şi necunoscut,
cari privilegii sunt recunoscute de către prea puternicii Sultani ai Curţii
suzerane consfin=
țite prin 'Tractatul de Paris a anexelor. Articol..93, şi nici
poiite a se uni cu
încorporarea patriei sal
în accea
e
a. Principatului Valahiei. Asemenea fuzic nu
ar produce decât elemente de discordii, lupte, vrășmăşii Şi
neprevăzute ameninţătoare, intervenţii deapururea, vătămătoare. Către.
acestea apoi mai, este
de luat aminte.că întrunir
unui, ea
Divan ad-hoc, chiar după textul Art, 24.
al acelor anexe, fiind compus de a exprimă dorinţele.
locuitorilor țerii numai

în privirea reorganizării

Principatului ; asemenea și. Fermanul împărătese

pentru convocarea lui nu cuprinde vreo. altă chestie
decât . numai . însăş
aceea.i reorganizării ţerii cu revizia statutelor. gi.
Prin urmare, și, dorinţa,
subiscălitului . se mărginește în. păstrarea Moldovei,
Autonomia sa cu toate,
Analele A. B.—Tom.
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e:

privilegiile şi imunităţile ei ab antiquo. Acesta este singurul mijloc pe care
se razimă liniștea și fericirea poporului moldovean, :
a.
«Această socotinț
a iscălitului
ă , biuroul 'va binovoia o clasifică și a o
alișă spre a fi cunoscută Adunării, și sau primită în deliberaţie, sau -nu, să
se aşeze în acturile arhivei Adunării, iar Inalt Prea Sfinţitul Mitropolit, ca,
Prezident al Adunării, este rugat a o împărtăşi şi Comisiei europeane din
,
Bucureşti».
aa
tă
IE
:
Mai mulţi deputaţi au întâmpinat, că Prea Sfinţia Sa Locotenentul de

Roman sa, subscris în anul trecut, luna lui lulie, în capul unui act, carele
cereă Unirea Principatelor şi prinţ: străin, arătând totodată: mirarea
lor

despre schimbarea opiniei sale. |:
i i
i
aa
Ia
"La acestea Prea Sf. Sa Locotenentul răspunde «că în adevăr a subscris

acel act din anul trecut,
poate țineă în seamă».

însă între

patru

ochi, şi că prin

urmare nu se

“D-lui' Kogălniceanu, cerând cuvântul, -se “sue pe -tribunăși rosteșteo întâmpinare la zisele d-sale Log. Alecu Balș:
E

«Mulţămesc Adunării, sau mai bine zicând, să se feliciteze Adunarea de'

dovada,de nepărtinire ce a dat astăzi, învoind. onorabilului deputat de Putna
și Prea Sfinţitului Iocotenont de Roman de a-și exprimă opiniile liber
și

ncimpiedicat, cu toate că, pentru propuneri și amendamente,
Art, 60 din Re-

gulament cere, ca spre a [i ele primite la cetire, trebue să fie sprijinite csl

puţin
'de cinei membri. Propunerea onorabilului deputat de Putna
însă, în
toată Adunarea, n'a găsit decât un singur! sprijinitor, şi “Adunare
a, totuș 'a-

învoit cetirea, acestei propuneri și înserierea ei în protocolul zilei. Mulţăm
esc

și felicitez Adunarea. Noi astăzi am dat dovadă, că suntem demni
de libertatea ce Europa ne-a recunoscut, de a ne rosti dorinţeleși trebuinţe
le. In

toată această Adunare, însufleţită de o singură simţire, de o singură dorinţă,

asigurarea

naționalităţii noastre, două singure glasuri s'au găsit, cari voesc a

merge în contra voinţei naţiei, în contra voinţei lui Dumnezeu, cerând
păstrarea statului quo, și prin urmare a nămolului de nenorociri şi de abuzuri,

cari-i formează trista, istorie,şi cu toate acestea Adunarea, puind de o parte

restricţiile

Regulamentului

său, a învoit
ca

astăzi ' toată

opinia, fie'cât de:

atantinaţională, fie cât de singuratică, să se exprime liber și ncîmpiedică în
faţa, ţcrii, care o va descuviință, în faţa Europei, care o va judecă, Libertate
pentru opinii, respect pentru:

persoane.

Aceasta

este linia de purtare care ne

insuflă astăzi, care trebue să ne insufle totdeauna. o
* «După.ce însă am ascultăt opinia d-lor Locotenentului de Roman și a de-

putatului de Putna, să-mi, fie iertat acum de a întâmpină. Şi dintâiu încep
cu Părintele de Roman.

Prea Slinţia Sa a rostit o curioasă teorie, adecă că
Li
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este învoita ! aveă,' între „patru. ochi o opinie, şi 'în
public:o altă. opinie.

Intralte cuvinte, alt om sunt, alte lucrez întie' patru
ochi, şi. alt om suntşi
altele lucrez în public ; că între patru ochi am o iscălit
ură, și în public am o
altă iscălitură. “Teorie curioasă, discuviințată de morală
în gura fiecărui. om,

discuviințată de religie mai ales în Sura unui preot. Socot
că Părintele de
Roman

apostazia

singur va recunoaște ușurătatea expresiei, sub care
voeșie a ascunde
sa politică. : :
a
E
Ia
Pe

«Vin acum la d-lui

marele Logofăt şi cavaler Alecu

Balş. D-lui în loc

să vie a ne vorbi ca deputat al țerii, singurul titlu
caro':ne dă . drit de a
vorbi aicea, ne-a rostit opinia sa ca proprietar de 80.000
fâlei pământ. Mare
avere, frumoasă: avere ; nimene din noi nu o are.
Insă este: cinevă care o
are înzecit mai mare. decât d-lui deputatul de
Putna. Acesta, este.-un: oarecine, care se numeşte. ţara, acea ţară care o. reprezinte
ază această, Adunare.
"D-lui deputatul: ne zice că are 80.000 fălci. Fi bine,
noi Adunarea avem mai

mult decât chiar 800.000 de fălci, căci înfâțişăm țara.

aa

«D-lui deputatu'ne.
l zice, că țara de abiă a'ieşit din agonia relelor.
trecutului, şi apoi ca singură "tămăduire cere “urma
re lor, adecă păstrarea
statului quo, numai. păstrarea privilegiilor și imuni
tăţilor.şi a tuturor consee'venţelor, care aduce după sine, privilegiul nespr
ijinit.de putere; dumnealui
însă ştie singur cum se păzesc în ţară privil
egiile obşteşti și privilegiile
particulare ;.avem dinaintea noastră soarta privil
egiaţilor.:
i
«Un 'rău pierde jumătate din puterea sa, când
îi cunoaștem originea. Răul
țării noastre ni-l spune istoria, ni-l spun suferin
țele. poporului. Fiecare pagină
din analele noastre să o stoarcem şi va curge
sângeși lacrimi, Răul . ării

noastre ni-l spune glasul poporului prin un proverb
:. «Schimbarea - Domnilor,
bucuria nebunilor
Onorabilul deputat de Putna singur.în această Adunare,

singur în ţară, care: saltă de entuziasm, â căreia
inimă bate ca
a :
unui, unic
om pentru drepturi, pentru naționalitate, pentru
Unire, care numai ea ne
„poate asigură și. drepturile şi naționalitatea,
singur vine. și. ne zice -că nu
voește să-fim alta, decât aceea, ce am fost ; adecă
călcaţiîn picioare de toate

neamurile, "îngenuchiaţi. în slăbiciune, atacați. de
cangrena corupţiei, înSlodaţi în gunoiul-abuzurilor. : i...
a
pi
i,
«Insă, aceasta
nu va 'f.. Timpul a sosit, ca vechia prorocire a eroului
"patrie
i
noastresă se împlinească, . . _...
Ma
r
n
«Sunt acum trecuţi 350 ani,.de când Ștefan cel Mare,
pe patul morţii şi

Văzând norii 'ce- amenințau existența ţării noastre,
chemi pe “Mitropolitul, pe
Consilierii săi.și. pe fiul său Bogdan, şi-i îndem
nă singur el,. carele 40 ani
ținuse sabia în mână tare și neînvinsă, și-i îndem
nă singur ca să încheie o

Capitulaţie ci Inalta :Poartă, Capitulaţie onorabilă.
şi închizășluitoare fiinţei
noastre ca nație, ca stat. «lar. dacă dușmanul vostru
var prescrie condiţii
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îi:

«ruşinătoare, sfârși el, atunci mai bine. muriți prin sabia lui, decât.să. fiţi
«privitori 'impilării: și ticăloșiei: țerii “voastre: Dumnezeul „părinţilor voştri
«însă se va, îndură de lacrimile slugilor -sale,. și va sculă dintre. voi -pre
«cînevă, carele va, așeză

iară: pe

urmașii . voştri îîn. libertatea Și puterea de

«mai înainte».
:
CE
m
„ «Prorocirea acum se împlineşte. Uitaţi-vă, acei ce nu voiţi a crede E spiritul naţional, care astăzi insuflă cinci milioane de Români, .şi spuncţi: dacă
„acest mare

cinevă, dacă

țara

de a fi iar o nație. Drepturile

întreagă nu

este

sculată

și nu .este :vrednică

noastre erau călcate, :naţionalitatea: eră ca şi

îngropată ; când din mijlocul furtunilor resbelelorse rădică curcubeul păcii, când
noului Lazăr, populului
de adânc ca și moartea,
«scoală-te şi vino după
aruncă giulgiurile 'de pe
de viitor.
-

românesc: adormit de trei secoli: într'un somn atât
noul mântuitor, 'Tractatul:de Paris, vine și-i zice:
mine», și Lazăr, şi populul :românesc se scoală, :îşi
dânsul și se arată ţărei” tânăr, plin de Vieaţă: și plin
ae
|

«Şi toemai în-acest minut, odmeni ai tr ecubului, veniţi să ne faceţi. lauda

trecutului, . „veniţi. să vă încercaţi să puneţi o slabă stavilă căii unei. naţii
vă refuzaţi de a crede în predicția eroului și sfântului: nostru ! Protestaţi în
contra Unirei. O cred. Unirea . este „Pentru ară şi D-voastră 1nat , voii, nici
(ară mici nație. pi
'
aaa
ii
«Fraţilor, onorabilul meu amie ; Hurmuzachi v'a 'desvoltat. toatee considerațiile cari ne fac 'o lege: ca 'să cerem și: respectarea drepturilor seculare ale
Principatelor, şi Unireu, și prinţul 'străin şi toate celelalte. dorinţe, cuprinse

în propunerea mea. Trebue să le-repet și 'eu acele

zise

simte toată inima, nu le judecă. toată mintea? Nu. ne-o
fiecărui popul ce voește a fi? Insă nu mă:pot: opri” de
vile: populului, acel ce nu știe nici a ceti, nici a.scrie,
ai naturii, nu ştie a spune: decât ceeace. simţeşte.: Să

și 'rezise?: Nu.le

spune îndestul legea
a vă arătă. şi: simţiacela care, ca oameni
fim stăpâni: în: ţara

noastră, ziceă un onorabil: deputat pontaș,: să unim "Moldova cu Munteneasca,
să tragem ca împrejurul unui: loc sterp: un 'gard mare şi sdravăn; locul nu-

mai să fie închis, și în curând, fără a fi chiar arat, fără a fi chiar semănat,
vor veni vânturile, vor veni păsările cerului, și “vor: aduce sămânță, și de
flori şi. de copaci. în curând ici colea va răsări: cât6 'o: floare, ici colea câte
un copăcel ; copacii vor creşte, şi la umbră sub copaci vor.mirosi florile, și
vom aveă, o livadă :mare și frumoasă
;: în copaci. vor cântă. păsările, și la
umbră se vor veseli. oamenii, binecuvântând pe Dumnezeu: și pe.împăraţi.
' «lată, domnilor de Roman și de. Putna, cumisătenii, cum noi, cuni poporul,
cum

tot ce simte

țelege Unirea.

şi voeşte

un

viitor pentru

copiii săi,

pentru

nația su;:în-

Inima, poporului nnu nşeală,. niciodată, Să. ascultăn,. fraţilor,
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inima poporului nostru ; să ascultăm glasul și interes
ul naţiei noastre, care
„ne strigă neîncetat: Unire și: Unire.
DN
a
a
«Să gândim că astăzi este ziua cea mai mare
din veacul nostru,că astiizi
nu numai că seriem, dar facem istoria țerii noastre
.
«Cât pentru propunerea, d-lui deputat de Putna,
să-i împlinim până la sfârșit

cererile sale: să se 'puis la actă.»

p

a

După aceast
: Adunar
aea întrebată de prezidentul său, de este destul
'de lămurită, răspunde afirmativ, şi pășește către votare
a propunerii prin apel nominalși adeverirea, votului prin subserierea.
în trei exemplare ale actului,
dintre cari două pe pergament, menite spre:
a se depune unul la. Sfânta.
Mitropolie şi altul în Arhiva. Statului, iar al
treilea pe hârtie, pentru a se
alătură la acta Adunării.
+.
i
ID
Votarea s'a făcut în chipul următor: Fiecare deputa
t pășind :către biurou

a rostit în glas mare votul sii și l-a adeverit

totodată

și prin subser

iereu
numelui său în act. Conform Art. 23 din Regul
amentul Adunării, secretarii,
viceprezidentul şi prezidentul și-au dat cei
de pe urmă votul lor.
Inalt Prea Sfinţia Sa subscriind în capul actului
pentru, a . rostit urmă-

toarele cuvinte: «Unde-i turma, acolo-i Şi păstor
ul»

i.

Mulţi din deputaţi au însoţit voturile lor cu: expres
ii de vie bucurie. :
"D-lui Gheorghe Sturdza a. zis «că mulțămeşte
lui Dumnezeu că i-a lungit
zilele ca să vadă cea mai frumoasă zi a neamu
lui românesc.»
E
Protoiereul Dimitrie Matcaș-a declarat «că alegăto
rii. săi, tot clerul de
Roman, l-au rugat cu lacrimile în ochi,.casă voteze
pentru dorinţele rostite:în programul! naţional: Unirea Principatelor,
prinț străin ş. e. L.»
Unul dintre deputaţii sătenilor, d-l loan Roată
a zis: «Noi. nu “știm &
ură, dar Dumnezeu știe a se îndură.»
Se
Di

Rezultatul votării: 81 pentru şi 2 contra. e
„Inalt Prea Sfiinţia Sa Mitropolitul, în puterea Ar
t.
79 din Regulamentul

Adunării, sculându-se în picioare a' declarat că Adunarea

a încuviința,

„Această declaraţie s'a primit cu unaninie: urăriși
nesfârșite acla-

maţiii de: Vivat Unirea!

ea

N

Ii. ședința a VIII din 10 Octomurie Domnul Dimit
rie

Raliet cetește Adunării o propunere subserisă, de d-lui
și sprijinită de d-nii

Mihail Kogălniceanu, Petru Mavrogheni, Alecu
Botez-Forăscu,
Lascăr Catargiu, Dr. Fătu şi Dr. Vârnav:
i

«Subscrisul își iea îndrăzneală.de a înfăţoşă Adună
rii ad-hoc
proiect de încheiere:
a.
ae

următorul
rata
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vi:

în privire că Art: 33 din 'T'ractatul de Paris zico':! «Inalta
Poartă

«se. îndatoreşte a păstră Principatelor o administraţie neatârnată şi
naţională,

«precum. și' deplina libertate. de cult,

«vigaţie» ;

de

e

legislație, de

SE

comerţ

şi

a

de na-

;,„ «Legile și așezămintele în fiinţăse vor reviză. Spre-a
întemeia o deplină
«înţelegere asupra acestei revizii, o comisie specială, asupra
căreia Inalțele

«Puteri contractante se vor învoi, se va adună fără întârziere la Bucureş
ti cu
«un! comisaral Inaltei Porţi; .
i
e

„«Această comisie,va aveă drept însărcinare:de a 'cercctă starea,
actuală a
-<Principatelor și. de a. propune temeliile viitoarei lor organizaţii»; . «Luând în privire Art, '24 din acelaș-Trâctat, care rosteşte : «Maiestatea
Sa
«Sultanul se îndatorește a convocă de îndată, în fiecare din ' ambele
pro«vincii, un Divan ad-hoc; compus astfel încât să constitue
veprezentaţia

«cea mai exactă a intereselor

«chemate

tuturor

claselor societăț
' Divanu
ii.
rile vor fi

a rosti dorințele populaţiei asupra definiitivei organizaţii a Priu-

«cipatelor»; :.:

|

E

DI

a

i

«Luând în privire că aceste două articole consfințesc două princi
piuri:
«1. Că Principatele vor păstră o deplină libertate de legislaţie,
adecă, toată
şi întreaga.
lor Autonomie, și
:
a
«2; Că legile. și aşezămintele de: faţă urmează a fi "supuse : unei!
revizii

spre a le înlocui prin o organizaţie definitivă, conformă dorințelor țerii
:
„Luând în privire că tot! prin aceste articole o Comisie Europeană
este însărcin
cu' cerceta
ată
rea, stării actuale a Principatelor și cu propunerea ha-

zelor viitoarei lor organizaţii,
iar pe de alta că două “Adunări ad-hoc sunt
convocate spre a rosti dorințele .ţerii asupra, acestei organizaţii, cari
dorințe
sunt apoi a se comunică Comisiei din „București, pentru ca şi aceasta
să le

aducă la cunoștința Congresului de Paris;
|
a,
«Luândîn privire că cea, întâia, datorie a acestei Adunări este de a păzi

ambele principiuri. consfințite prin 'Pratatul de Paris; şi anume de a păstră,
în toată întregimea sa drepturile Principatelor şi în deosebi Autonomia lor,

și. totodată de a împlini scopul convocării sale, adeci, de a rosti dorinţele

populaţiei asupra viitoarei organizații,
Ea
ae
«Luând în privire că chipul pentru a pune în armonie dreptul Principa-

telor de a-și da singure legi, şi datoria Adunării de a împlini scopul .convocării sale este cu Adunarea să se mărginească, a aşterne bazele viitoarei

organizaţii a, Principatelor;
iar nu de a face legi sau de a întră în amă,
nunțimi ;
NI
Sa

«Luând în privire că țelul Puterilor garante a fost, ca piin o cercetare
conștiineiousă
'şi la faţa locului i dorințelor 'naţiei 'românie asupra, viitoarei
organizaţii a patriei sale, să afle cari sunt aceste baze: dorite de
nație, pen-
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tru ca apoi aceleași: baze: să prezidez
e la încheierea actului final al Cong
resului și la, punerea acestei organiza
ţii sub garanţia, colectivă a Puter
ilor,
rămâind
ca legile desvălitoare acestor baze
să se facă apoi de către puterile
legislativă şi executivă ale țărei,
după -constituarea, sa, şi în deplina
sa libertate de legislaţie A
|
|
a
Sa
«Luând în privire că prin aceasta,
Autonomia Principatelor nu se jigne
ște
întru nimic, fiindcă Congresul nu
a cerut Adunărilor ad-hoc române
proiecte

de legi, ci numai rostirea, dorințelor
naţiei asupra viitoarei şi desăvârșitei
„organizaţii, pentru ca: Europa, încuviin
ţând noul ordin de lucruri în Princ
ipate, să-l şi pue sub garanţia sa ;
|
«Luând în privire că marea, dator
ie a Adunării ad-hoc este, ca
păstrând
întregi drepturile Principatelor, să cont
ribue pe cât cu putinţă întru de a
grăbi sosirea, timpului mult
şi întreagă Autonomie

legi votate

de

dorit, când ţara reintrând în toată
a sa deplină
să se afle în poziţia de a desvoltă
și aplică prin

ea. bazele reorganizaţiei defin
itive a “Principatelor, așternut
e
de Adunările ad-hoc. şi încuviințate
.şi garantate de Puterile subscriitoar
e
“'Tratactu

lui de Paris; ,
i
Pe
|
«Luând în privire trebuinţa ce
este de a se întroduce un ordin
în
rosti
rea,
dorințelor asupra acestor: baze
sau principii de. organizaţie, şi
prin urmare
de a se face un proiect al acestor
dorințe, adecă al acelor mai impo
rtante
şi de interes gene
«Pe

temeiul

ral;
:..
Art. 23 şi. 24 ale Tractatului
de

Moldovei încheie :

a
ăi
Paris, Adunarea

a
ad-hoc

a

«IL. O comisie de nouă membri

se numește şi se însăreintază ca
în termin de cinci zile să redigeze şi să
comunice Adunării un proiect .al propunerilor cari i se vor păreă
cele
mai

importan

te în privirea interesului
general și cari vor fi neapărate de
a se împărtăşi Comisiei din Bucureșţ
i ca
bază a viitoarei organizaţii'a
Principatelor,
:
a
«2, Această comisie nu va scăpă
din vedere dorințele rostite.de Adun
are
în ședința din 7 Octomvre, și prin
urmare proiectul său va trebui
să fie
redigeat în. conformitate cu aces
te dorințe.
A
pa
«3. Proiectul: acesta se va supune
Adunării; după încuviințarea sa,
unul
sau

mai multe din puncturile sale
se va da spre studiare la câte
.o nouă
comisie, înainte de a, se supune
discuţiei generale, urmându-se
întru aceasta
după Art. 65 din Regulament,
- a
aaa
ae
* «i. Prin aceasta nu se jigneşte
întru nimic dritul fiecărui comi
tet sau 'al
fiecărui membru -al Adunării de
a face şi alte propuneri în cuprinde
rea $Ş
58—G1 ai Regulamentului.»
-.
”
EI
Intrebată de Prezidentul ei,
Adunarea hotărește.a se luă
această, propunere: în privire ca chestie urge
ntă, și încuviinţează alegerea
unei Comisii,
+
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compusăde 9 membri, pentru studiarea proiectului propus. Biuroul proce“dează la alegerea Comisiei, și scrutinul dă următorul rezultat. Din cler:
Arhimandritul Neofit Scriban,— Proprietari mari: Mihail Kogălniceanu, Lascar
Catargiu, Petru Mavrogheni, Manolache Costaki Epureanu, Constantin Rolla,—

Orişeni: Vasile Mălinescu, Constantin lacovaki,—'Ţărani: Vasile Stan.

„In Şedinţa IX din 15. Octomvrie

d-l Manolache

Costahi, rapor-

torul comisiei însărcinate, cu redigearea, unui şir de chestii în
marea, propunerii făcute: în ședința a “opta, d-l Dimitrie Rallot,
„toște de pe tribună. „raportul acelei comisii:
«Comisia însărcinată prin comunicaţia . prezidenţiei

Adunării

urce-

sub No. 12

de a proiectă o serie de chestii de interes general, din acele cefără jignirea

Autonomiei Principatelor se pot aşterne Comisiei Internaţionale ca baze ale
viitoarei organizaţii a Principatelor, întrunindu-se în mai multe ședințe, după
deosebite chestii propuse de unii și, alţii din membri, a: recunoscut că alăturatele douăsprezece chestii se cuvin a fi privite ca:de interes general, şi
prin urmarea: se și supun Adunării.
«Indemnată de învitarea ce i s'a făcut prin încheierea Adunării, ca, la lucrarea, recomandată să nu se scape din vedere dorințele rostite în şedinţa

din 7 a curentei, Comisia se socoate datoare a aduce la cunoștința Adunării
o greutate ce se ivește în realizarea acestui plan...

«In adevăr, este obștește
la facerea sau la, prefacerea,
“părţite, au lucrat la aceasta
cu aceasta. Așă s'a făcut cu
române

pentru

cunoscut că de câte ori Principatele au procedat
legislaţiei lor, ele pururea, deși politiceşte desprin împreună înțelegere a corpurilor însărcinate
promulgarea, Codicei de legi și cu adoptarea limbii

trebile Statului sub

Domnii

Mateiu

Basarab

și Vasilie Lupu.

«Aşă s'a făcut la ocazia reformei administrativeşi judecătorești operată în
ambele Principate de Domnul Constantin Mavrocordat. Regulamentul Organic
al ambelor Principate s'a redigeat în 1830 de către o singură comisie moldo-

valahă întrunită în București. Adunările extraordinare convocate în 1832 pentru cercetarea acestui Regulamentau procedat la lucrarea lor prin o deasă
“împreună

înţelegere.

Acestaș

Regulament

la Art.

425

zice:

«Elementele

“«Unirei poporului român sunt puse în acest Regulament prin uniformitatea
«bazelor administrative ale ambelor ţeri». lar Art. 426 rostește: «Identitatea
«legislaţiei fiind unul din mijloacele cele mai nemerite pentru a ajungela
«această Unire, o comisie mixtă vu [i numită: de ocârmuirea, ambelor ţări
«spre a întruni într'un singur şi acelaș corp legile moldo-române.»

«Acestaş princip s'a recunoscut și de protocolul

Conferinţelor din Cons-

-tantinopole din 11 Fevruarie 1856, căci el propune ca lucrarea reorganizaţiei

DIVANURILE AD-I100 DIN IAŞI ŞI BUCUREȘTI,
IV.

Principatelor să fie asemenea încredinţată unei
Comisii

Moldoveni

şi de Munteni.

o
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mixte, compusă de

«Prin urmare, dacă Principatele” despărțite
au lucrat împreună la, facerea
şi prefacerea, legilor lor, cu cât mai mult
astăzi, după 'ce populaţia, din am=
bele

„țări s'a rostit pentru Unirea, Principatelor
într'un singur Stat, ar fi fost
de nevoie ca bazele viitoarei noastre organi
zaţii să se aştearnă prin o intimă
împreună

înțelegere a ambelor Adunări ad-hoc? Desbă
tându-se însă aceste
baze de fiecare: Adunare în deosebi, cu toată
identitatea intereselor ambelor

“țări, din cauza izolării Adunărilor una,
de alta, lesne se poate. ca deosebirea
punct

ului de vedere să aibă de rezultat o deosebire

în așter

nerea bazelor
de organizaţie. Socotinţa Comisiei este
dar ca Adunarea să roage pe Comisia
Europeană de a luă act de acest fact, pentr
u ca nu eventuale deosebiri în

rostirea dorințelor ambelor Adunări. asupra refor
melor viitoare
: si poată pre-

judiţiă în contra, Unirei politice, cerută

lor ţări.

de

N

«lar ca raportor al lucrării sale,
“Costaki Epureanu.»

comisia

unanimitatea, deputaţilor ambe-

Sa

a ales

pe d-l Vorn. Manolache
E

„Șir de cestii generale ce sunt a se
discută de către Adunare:
«1. Indreptarea hotarului Principatelor prin
o Comisie Europeană.
«2.

Supunerea străinilor din

Principatela jurisdicția țărei.
|
«3. Sloboda întemeiere a legăminte
: comer
lor
ciale ale Principatelor.

«4. Organizarea Puterei armate
al Principatelor.

naționale în privirea sistemului de apărare
-

«5, Libertatea culturilor în mărginirea Capitulaţi
ilor.

«6. Înfiinţarea unei Autorităţi Sinodale
Centrale pentru trebile duhovniceşti
ale biser

icii române.

«7, Egalitatea

-

înaintea

legii;

Accesihilitatea

tuturor

Românilor la toate
funcţiile Statului; Așezare dreaptă şi gener
ală a contribuţiilor; Supunerea
tuturor la conscripția militară,
N
|
„«8. Respectul domiciliului şi a libertăţii indiv
iduale.

«9. Drepturi politice pentru pământenii de orice
religie creștină.

«10. Despărțirea, puterii executive de cea
legislativă,

«11. Neatârnarea părții judecătoreşti

«12. Responsabilitatea Ministrilor,

a

de administraţie în special, -

a

In Şedinţa X din 8 Octomorie, domnii
Manolache Costachi. și
Kogălniceanu ieau cuvântul pentru a prop
une ca șirul de cestiuni
generale să se împartă la două Comisii. *
:
Sa
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Cuvântul d-lui M.

Costachi :

'că ar [i primejdios
«Doresc a vă convinge

pentru

viitorul

cauzei noastre

de a mărgini lucrăile noastre în votul din 7 a lunei. Daţi-mi voie să mă
explic. Sunt 5 ani de abiă, Doimnilor, cine nu-și aduce aminte că naţionzlitatea română

se găsiă respinsă în întunerecul veacurilor ; existența noastră

politică eră întro stare atât de îndoelnică,' atât de nestatornică, încât mai ne
lipsiă scânteia de nădejde ca să fi putut întrevedeă în curând o prefacere

fericită. După un crunt resbel între Puterile cele mai mari ale lumii, ele au
încheiat 'Tractatul de Paris.

«Insuflate de gândiri

mărinimoase pentru

întrunirea

noi, ele au hotărit

Adunărei de faţă, pentru ca ţara să-și poată rosti dorințele asupra viitoarei
sale organizăţii. Spre acest sfârșit ne găsim noi astăzi întruniţi; şi să nu
uităm,

că până

ieri încă exersarea, acestui

drit ne

|

eră amenințată.

«Ştiţi prea bine luptele ce au urmat până la întrunirea, noastră de faţă.
Mai eram să fim lipsiţi de binefacerile păcii; glasul cel adevărat:al ţărei

se găsiă, îni primejdie

rugătoare

acele

către

de a fi înădușşit;

până

ieri

încă

întindeam

o mână

Puteri, ca să ne fie liber de a ne rosti în puterea

acelui 'Tractat, și astăzi, Domnilor, să nu mai ştim nimic de acel- 'Tractat,
nimica de Fermanul izvorit din el?
«Vă întreb, Domnilor, ce ne-ar puteă face astfel de cutezători, astfel de

nepăsători ? Unii dintre noi pun înainte votul din 7 Octomvrie şi sunt de părere

că acel vot ne-ar puteă scuti pe noi dela mai departe. îndeplinire a mandatului prescris nouă prin Tractatul de Paris. Mare greşeală, Domnilor. Adevărul este: noi am votat Unirea, am votat Autonomia. Dar Unirea, Domnilor,
pe care avem bună nădejde că Puterile ne-o vor încuviinţă, credeţi poate
că Puterile

dau

ne-o

care va predomni

numai

în sfatul

pentrucă

o cerem?

Consideraţia,

Puterilor, va îi de bună

seamă

cea

mai,mare,

că o așă com-

binare va răspunde interesului general al Europei. Nu suntem dar noi datori
a ne rosti asupra bazelor viitorului Stat, ca să încredințăm pe Europa, că

constituarea sa va fi în adevăr de un interes european? Dar ni se mai
zice încă că am jigni Autonomia ţărei. Cu bună seamă, şi cu nu sunt mai
puţin gelos de autonomia şi de drepturile ţărei noastre ; dar vă întreb, unde
există astăzi acea Autonomie? Ea, se găseşte scrisă - în Capitulațiile” noastre,
consfinţite prin Tractatul de Paris. Dar în faptă, Domnilor, însuş caracterul
acestui Divan nu este oare cea mai vădită dovadă, că acel drit încă nu
este realizat? Precum o lege, Domnilor, deşi fâcută de puterea legiuitoare, nu-și are' încă lucrarea sa, până ce nu va fi promulgată prin organul
competent, astfel şi principiul Autonomiei noastre, înscris în Capitulaţii,

consfințit prin

'Tractatul de Paris, nu va, fi realizat, până când Puterile din
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întrebuințare a Autonomiei' noastre.

Incă odată, Domnilor, singura bază legală a existenţei acestei
Adunări este

Tractatul de Paris şi Fermanul ; le-om părăsi aceste, nu mai suntem
nimica ;

ne-am trage asupră-ne nu numai răspunderea către alegător
ii noştri, darși
reaua cuvântare a urmașilor noştri. Vă conjur dar, Domnilo
r, să rămânem
statornici în calea pe care am pornit, căci numai legalita
tea ne poate asi-

gură un viitor fericit, nimeni nu

vă îndeamnă de a vă ocupă cu facere de

legi sau de a intră cu deamănuntul în deosebite cestii,
ci numai de a vă
„aşterne bazele de un interes general.
RE
|
«Sfârşind, daţi-mi voie de a vă aduce aminte sfătuiri
le unui om însemnat,
care ni le-a adresat cu mai multă autoritate decâţ
mine, și care nc-a dat
îndestule dovezi că ne voeşte: binele ; el a zis să ne purtăm
astfel ca să dim
“arme prietenilor noşt—ri
spre a.ne apără, iar nu arme duşmanilor noștri —

spre a ne combate».

a

a

DE

Cuvântul d-lui Mihail Kogălniceanu E

„«Oratorii de mai

înainte au tratat cestia' în fond;

mie. daţi-

mi voie să
ating numai forma; şi după Regulamentul
nostru nici că se cuvine de a
mai trată fondul cestiei, ca una ce şi esto hotări
tă de Adunare. Să ne aducem

aminte că amicul meu Rallet, în ședința din 10
Octomvrie, ne-a înfăţo

șat o
propunere ; această propunere a primit încuv
iințarea Adunărei. Astăzi dar
toţi suntem datoria ne închină dinaintea, maies
tăţii votului. Acel proiect, pre-

făcut în încheierea Adunărei, păstrează întreagă
Autonomia noastră ; el arată

ce dorinţe putem să rostim

spre a ne conformă 'Tractatului de Paris, și
ce
dorinţe trebue să păstrăm pentru viitoarea Aduna
re legislativă, ca cestii cu
totul de compe

tința Autonomiei. Cu greşeală sa zis că 'Tract
atul de Paris ne
cere de a ne rosti numai asupra cestiei politi
ce. Instrucţiile date de Congres
Comisiei din' Bucureşti arată că avem a ne
rosti și asupra organizării țărei,

lată înseși cuvintele acestor Instrucţii: «Comisia
îşi va pune deosebita sa
«atenţie asupra reformelor ce se cer. de Siatutele
şi Regulamentele în fiinţă;

cea va studjă starea, financiară, așezarea!
birului, relaţiile clerului cu admi«nistraţia, starea mânăstirilor, sistemul milita
r ş, e. 1.» Incheierea Adunărei
a împăcat și datoria de a ne confor
' cerer
mă
ilor Europei și datoria de a
păstră nejignită Autonomia. noastră ; căci.
după acea încheiere noi nu avem
a aşterne proiecte de legi, ci numai oareși
cari principii, cari au să -prezideze la viitoarea organizare, cari apoi,
după constituarea ţărilor întrun

chip definitiv, au a se preface în legi votate
și întărite în deplina "noastră
Autonomie. Şi această îndoită datorie este
prea fircască, prea lesnede înţeles.
Europa

ne-a recun

oscut Autonomia; însă înainte ca, ea să
se hotărască
de a o primi sub garanţia sa, Europa este în toată
:dreptatea de a, cere să
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cunoască şi bazele ce voim a da viitoarei noistre organizaţii politice şi sociale ; căci numai

organizându-ne

ca Stat european,

Puterile se vor învoi de a ne întinde
constituă

ori ca stat

chinezesc,

ca societate europeană,

mâna; De vom voi din potrivă a ne

ori ca republică

socială,

să fim

siguri că

„Europa se va ţinea departe de noi. Aceea, ce se pretinde dela noi, s'a pretins
și dela Belgia, și dela Grecia.

Așă dar, Domnilor,

încă odată să lăsăm utopiile,

să arătăm Europei, că noi nu dorim a fi nici Chină, nici republică, însă: voim
a [i o societate europeană ; voim şi ţinera la toate condiţiile unei societăţi în
cale de progres.

Voim

libertatea conştiinţei ; voim

egalitatea, înaintea legii ;

voim respectul individului, al domiciliului și al proprietăţii. Manifestând ase-menea principii, cari. astăzi. formează bazele tuturor societăților Europei,
putem noi aveă frică, că Adunarea, ad-hoc din. ţara suroră, deși lucrând . în
deosebi de noi, ar puteă rosti alte şi contrazicătoare principii ? Nu. Asta nu!
se poate. Putem presupune un minut, că în secolul al XIX poate o Adunare,
sau în Moldova, sau în 'Țara-Românească, să contesteze unul măcar din acele
12 puncturi așternute de Comisie?
|

«De aceea, Domnilor, să păşim înainte fără nici o frică, fără grijă, că al-

tele ar fi dorinţele Adunărei

din laşi, şi altele ar fi dorințele Adunărei

din

Bucureşti.In câtă vreme ne vom incă, de principiile cele mari ale fiecărei

societăți

moderne,

contradicţie în rostirea dorințelor nu

poate

fi. Negreşit,

că mai nimerit, că poate şi mai logic ar fi fost, ca Adunările să lucreze
împreună: însă trebue să ne supunem unei legi mai presus de noi. Legea

aceasta este Tractatul de :Paris. Legea aceasta este nevoia dea aduce cu o.
oră mai înainte dorințele noastre pe masa Congresului.
«Vin dar iar a vă zice, că încheierea: Adunărei este sfântă, că nu o putem

modifică. Prin aceasta nu zic că trebue să primim programa Comisiei ca
irevocabilă; Comisia n'a făcut decât a aşterne un şir de cestii, voind prin
aceasta a aduce o ordine în rostirea dorințelor. Eu nu pretind nici de cum
că Comisia nu sar fi greșit în redacția şi chiar în şirul cestiilor. Spre _îndreptare, Adunarea n'are decât a rânduj alte speciale Comisii precum o cere
şi proiectul d-lui” Rallet, Aceste Comisii vor studiă, una câte pna cestiile,

cu toată pătrunderea,

timpul trebuitor.

cu toată

:

ştiinţa;

și spre aceasta,

să

le' dăm

numai

”

«Incă odată, Domnilor, fiecare zi își are misia sa. Misia de astăzi este ca
să rânduim Comisiile ;: şi atuncea când lucrarea lor ni se va pune înainte,
vom deliberă, vom discută, vom încuviință, sau vom descuviinţă.»

D-l Viceprezident înştiințează Adunarea, că a primit un amandament
subscris de d-nii Dr. Fătu, Dr.: Costin, V. Neculau, Episcopul Ghenadie

Şendrea Tripoleos și Arhimandritul Melchisedec, şi constatează că acest aman-

DIVANURILE

AD-IIOC DIN IAȘI ŞI BUCUREȘTI, IV.

305

dament se va luă în consideraţie la discuţia asupra.
celor 12 puncturi, care
se va face dupăce mai întâiu- Comisiile, ce se vor
rândui spre a le desvoltă,.

iși vor înfăţoşă, raporturile lor,

,

|

|
In urmă consultându-se Adunarea, se pășeşte la
alegerea a două Comisii
compuse câte de 7 membri, însărcinate cu desvol
tarea «șirului:
de cestii
generale.»
|
E
La comisia |, însărcinată cu puncturile 1—6, s'au
ales cu majoritatea vo=
turilor următorii membri: D-lor Lascar Catargiu, Manola
chi Costachi, Petru
Mavrogheni, Anastasie Panu, Dimitrie Rallet, Vasilie
Sturdza şi Constantin

“ Hurmuzachi.

e

”

|

La comisia II,. însărcinată cu puncturile 7 — 12, s'au
ales cu majoritatea
voturilor următorii membri: D-lor Mihail Itogălnicean
u, D. Cozadini, D.
“Miclescu, V. Mălinescu, C. Rolla, [. Fotea și
I. Hrisanti.
*

In Şedinţa XI din 25 Octomvrie, d-l Dimitrie Rallel cetește

Raportul asupra Punctului 5 din șirul de Cestiuni generale:
— Liberlatea Cultelor în mărginirea Capitulaţiilor.
«Luând

în privire că

porunca

Mântuitorului

de a iubi pe aproapele său

ca pe sine însuș cuprinde în sine principiul toleranţei
;
|
Aa
«Luând în privire că toleranța este nedespărţită de civilizația
creştină, şi
întemeiază, înfrățirea popoarelor;
a
Se

«Luând în privire că libertatea culturilor este un princip
adoptat de toate
staturile civilizate, cari şi-au rezervat numai dreptul priveghorii
asupra exer-

cițiului lor;

«Luând

i

în privire

că acest mare

princip sa aplicat și s'a păstrat pururea

şi în Principatele Române, unde toate culturile recunoscute
de Guvern au
avut liber. exerciţii, fără altă mărginire, decât acea cuprinsă
în Capitulaţii
(Art. 8 al 'Tractatului din 1511 între Sultanul Baiazed II
şi Domnul Bogdan;

Art, 9 al Tractatului dintre Mohamed II și Vlad V din 1460);

«Luând în privire că religiaşi limba noastră au fost paladiul naţionalităţii

române; .
«Adunarea

.
ad-hoc'a Moldovei.

de bază următorul princip :
«Religia domnitoare

a
doreşte

în. România

Da
cu: la viitoarea organizaţie să se iea

RE
este

|
religia

:

E

ortodoxă a Răsăritului; |

exerciţiul culturilor celorlalte religii recunoscute va, fi liber,
îusă cu restricţia prevăzută în Câpitulaţii.»
i,

Votanţi : 73. Pentru 60 — Abţineri 13.— Conform cu Articolul 79 din
Regula- |.

mentul Adunării,

|

domnul Vicepreşedinte declară că Adunarea a încuviințat.

+
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" In Şedinţa XI din 25 Octemvrie domnul Petru

Mavrogheni ce-

tește Raportul asupra, Punctului 4 din șirul de Cestiuni generale :
— Organizarea Puterei armate naţionale în privirea, sistemului

de apărare

a Principatelor.

!

-

«Luând în privire Art. 26 al 'Tractatului de Paris în cuprindere : «că Prin«cipatele vor aveă o putere armată națională, organizată spre a mănţincă
«siguranţa din lăuntru și spre a asigură acea a hotarelor» ;
«Luând în privire. că prin acest Articol s'a asigurat Principatelor vechiul
lor drept de a aveă o putere armată „naţională, și prin urmare că pacea,
prosperitatea și chiar viitorul Principatelor sunt interesate ca cestia aceasta

să fie bine definită și hotărită ;

|

«Ca Principatele să constitueze un teritor neutru, conform cu spiritul Trac-

tatului din 30 Martie; și ca armata lor să fie întrebuințată numai la apărarea
teritoriului și a siguranței lor din lăuntru;

|

NE

|

|

«Luând în privire că între dorințele rostite de Adunare în a șeptea a ci

şedinţă, se cuprinde și neutralitatea teritorului Principatelor, dorință întemeiată pe convingerea Adunărei, că Puterile, a cărora generozitate a luat
Principatele Române subt puternicul lor scut, le vor garantă și acest princip,

dela care în mare parte atârnă tot viitorul lor ;.
«Luând în privire că sistemul de -apărare trebue să se organizeze mai ales
cu privire către neutralitatea ce dorim;
|
|
„ «Că Principatele
nu

pretind, nici pot pretinde a aveă o armată de năvă-

lire, o .armată ce le-ar da faţa, unei puteri agresive, şi că totul ce ele doresc

este o organizare menită a

le conservă şi a le asigură o existenţă pacinică ;

«Luând în privire că împlinirea acestei dorinţe cere ca organizarea puterei

noastre armate să fie deplină în toate privinţele ;:

_«Că poziţia teritorială cere ca organizarea puterei armate naţionale să fie
neapărat îmbinată p6 un sistem de apărare comună a Principatelor ;
«Luând în privire că una din cele dintâi condiţii pentru apărarea unei
țări despre năvăliri din afară, mai ales când aceasta nu ar puteă dispune
de oștiri numeroase, este înființarea de cetăţi ;
i
«Că fireasca urmarea dreptului garantat Principatelor prin Art. 26 din
Tractatul de Paris este și dreptul lor de a înființă liber Celăţi de apărare în
numărul

trebuitor şi pe-la. cele mai importânte puncturi

strategice, şi că paza

cetăților ce ele vor rădică să fie totdeauna încredințată numai
naționale ;

-

puterei armate

|

* «Luând în privire că organizărea armatei trebue 'să se facă aşă, ca în caz
de năvălire, Principatele Unite să poată înfăţoșă o putere în destul de în-

semnată, măcar pentru

vremelnica oprire a unei armate agresive, fără ca tot-
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odată în vreme «de pace

populaţia ţirei şi finanţele Statului să fie apăsate
prin ţinerea în picioare-a unei armate mai
presus de a lor putere; :
«Luând în privire că Art. 25 din 'Tractatul
de Paris mai zice că: «nu se
«va puteă face

nici o împiedecare măsurilor extraordin
are de apărare ce
«Principatele, în înțelegere.cu Inalta Poart
ă, ar luă, spre respingerea a..orice

«năvăliri străine» ; și prin urmarecă acest Artic
ol privește numai năvălirile

ce sar face asupra, teritoriului

Principatelor ;

Sa

ae
«Luând în sfârșit în privire, că Principatele
:se bucură şi astăzi de dreptul
„de a aveă'o putere armată națională
;
«Pe temeiul Art. 26 din 'Tractatul de
Paris ;
«Pe temeiul dreptului ce Principatele
exercitează şi astăzi ;
«Adunarea ad-hoc a Moldovei doreşte ca
la viitoarea organizaţie să se ica,
de bază

următorul princip :

«1. Puterea

armată

:

e

naţională se ra organiză în privirea

şi a sistemului de apărare a Principate
lor

o

neutralității

Unite, și ca în caz de năvălire
să poată cu lesniro'înfăţoșă o putere îndes
tulătoare.
|
«2. Recunoașterea drept

ului Principatelor de a putea înfiin
ță, Cotăţi de
i
.
,
|
chip și în nici 0 vreme aceste Cetăț
i nu vor puteă fi
decât de oști naţionale ale Principatelor,

apărare,
«3. In nici un

ocupate
|
«lt. In nici un caz oștile Principatelor
nu se vor intrebuiuță decât în
apărarea pământului lor.»
pf
Ia
« Votanţi:
70 — Pentru 70— .Iar contra n'a fost nimen
ea,
+

In Şedinţa XII din 29 Octomvrie,

domnul Vasil

e Mălinescu cetește raportul său asupra Punetului 7 din
șirul de Cestiuni generale :

— galitatea înaintea Legii, Accesibilitatea
taturoi: ' Românilor
la toate funcțiile Statului, Așezarea drea
ptă. și, generală a. Contribuțiilor, Supunerea tuturor la conscripția
militară.
«Se pășeşte la votarea Și înscrierea turmă
toarei

luna Octomvrie în 29 zile:

i

încheieri: Astăzi, anul 1857,

d.

«Luând aminte că legile unui Stat sunt
sufletul său, că dela principiile cari
predomnesc la alcătuirea, legilor atârn
ă vieaţa, puterea şi propășirea naţiilor
;
«Luând. aminte că singurul mijloc
de a vindecă ranele, de cari pătimeşte
astăzi țara, este așezarea unor legiuiri
înțelepte, îmbinând datinele vechi,
trebuiuțele de

fai și cererile veacului ;

|
«Luând aminte că respectul către legi este
cea întâie condiţie a trăinicici lor ;
«Că o lege atunci poate fi.mai respectată
, când,, ieșită din sânul națici, va
aveă deopotrivă pentru toţi aceeaș măsură
; .
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«Că dreptatea cere dar .ca toţi să fie egali dinaintea legii.
«Luând aminte că cea mai sfântă datorie a fiecărui este de a contribui
la susţinerea Statului ;
E
«Că după datinele vechi, nimenea nu eră scutit dela nici o îndatorire către Stat;

«Că boierimea abiă la 1737, prin hrisovul Domnului Mavrocordat, pentr

întâia, oară s'a scutit: de dajdie şi alte dări către 'Vistierie;

«Că în urmă,

sprijinind

sarcinile

Statului mai mult

numai

asupra unor,

clase, s'au. făcut împovărătoare pentru ele;
«Luând aminte că dela dreapta, cupănita așezare şi repartiție a contribuţiilor atârnă nu numai prosperitatea materială a unei ări, dar în Parie
chiar și propăşirea ei morală şi intelectuală ;

«Că cu dreptul

este

ca în măsura

cum garantează

potrivă toate foloasele și îndemâniările,. de asemenea
dărilor în proporţia averii lor fără deosebire.
.

Statul
cu

la toți deo-

toţii să se supue

«Luând aminte că darea oamenilor la, oaste este o îndatorire pentru paza
țărei

şi siguranţa

«Că precum

fiecărui

cetăţean;

-

oastea este menită a apără patria comună,

datori

sunt cu.

toţii deopotrivă și fără deosebire să se supue la conscripția militară.
«Luând aminte iarăş că eficacitatea legilor atârnă dela stricta lor punere
în lucrare;

E

„aCă meritul singur, fără nici un fel de altă consideraţie sau distincţie,
trebue în viitor să fie un titlu îndestulător pentru a puteă ajunge la toate
funcţiile Statului ;
i
«Că această putinţă trebue a se recunoaște
«Că numai prin legiuiri înțelepte și drepte,
“calea propășirii.
«Luând în privire, în sfârşit, că privilegiile
«Adunarea, ad-hoc a Moldovei doreşte a se

fiecăruia ;
nația română

poate înaintă pe

de clase trebue a fi desființate;
adoptă la viitoarea organizaţie

ca principii fundamentale:.
«I, Privilegiile de clase ror fi desfiinţate “în România.
„ll. Egalitatea tuturor Românilor înaintea legii, «III, Așezarea dreaptă şi generală a contribuţiilor

în “proporţie

averea, fiecăruia fără deosebire.

cu

«IV, Supunerea tuturor la conscripția militară,
«V. Accesihilitatea pentru toţi Românii la funcţiile Statului.»

„Votanţi: 74— Pentru 73. — lar contra n'a fost nimenea. — Abțineri 1.
PE

3

|

-.

Dea

“In ședința XIII din 3, Octomvrie domnul Vasile Mălinescu ceteşte

raportul

său

asupra

Punctului

8 din

șirul

de. Cestiuni generale:

— Respectul Domiciliului și al ibertăţii Individuale.-

;
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«Se pășește la votarea şi înscrierea următoarei
încheieri :.
câstăz
anul i,
1857, luna Octomvyrie în 31 zile;
«Luând aminte că pe lângă libertatea conști
inței și a opinioi, libertatea
individuală și respectul domiciliului sunt cele
mai sfinte drituri cetățenești ;
«Luând

aminte că respectul

„_

domiciliului încă dela anul 1741 este consfinţit în ţară prin reforma Domnului Const
antin Mavrocordat;
«Că dela un timp încoace, slăbindu-se toate
legămintele legilor, a prodomnit arbitrariul;
i
|
«Că numai o simplă ordonanţă sau un ordin verba
l

“ lipsi pe oricine,
domiciliul său ;

«Luând

fără deosebire,

de libertatea
Ma

eră de ajuns spre a

sa individuală și de a-i călcă
Ma

aminte că sub scutul legii, fiecare individ în societ
ate trebue să

fie asigurat despre pacinica Şi liniştita
sa, petrecere ;

|
«Că orice încălcări asupra dritului altuia -sau înfrâ
ngeri ale legilor bunei
orândueli

sunt prevăzute prin legii;
DI
«Că, ori pentru ce cazuri sunt menite tribu
nale și judecători obşteşti spre
cercetarea vinei și hotărîrea pedepsei
fiecui, fără deosebire ră
e
«Luân

d aminte că oricine ar (i, sau lipsit de libert
atea sa indiv

iduală, sau
i Sar încălcă domiciliul său, afară de cazuri
le: prevăzute prin legi, şi n'arfl
supus numai judecății tribunalelor anume hotări
te, ar fi lăsat în voia arbitrariului; |
«Adunarea
ad-hoc a Moldovei doreşte și primește ca princi
pii fundamen-

tale la reorganizarea Statului

român PR

nici un

E

.

”

«1. Respectul domiciliului Și al libertăţii
individuale,
«2, Supunerea fiecărui numai la judecătorii
prevăzuţi prin legi.
«3. Comisii sau tribunaluri excepționale nu
so: ror puteă înființă în
caz»,

Votanţi: 77. — Pentru 68. — Abţineri 9, .
:

*

In Şedinţa XIV din 4, Noemvrie domnul Dimib
rie Rallet ceteşte
raportul său asupra Punctului 5 din șirul de
Cestiuni generale : — Înfiinţarea unei Autorităţi. Sinodale Centr
ale pentu tvebile
duhovnicești ale Bisericii Române.
Se pășește

la votarea, și înscrierea,

Astăzi, anul 1857, luna, Noemvric

«Luând în privire că Capitulațiile

patele

Române

au

următoarei

închoiori:

în 4 zile :

|

încheiate între Inalta, Poartă și Princi-

asigurat acestor ţări toate drepturile cari
constituesc
suveranitatea Statelor, iar mai ales un Guvern
naţional neatârnat și deplina
libertate de legislaţie (Autonomia) ;
Ma
a
:
«Că Tractatul de Paris a garantat dreptu
rile Principatelor ;
Analele A. R.—Tom. XXĂIII.—Aemoriile
Secţ. Istorice,

.

24

7
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«Că biserica, Principatelor a fost -totdeauna neatârnată [âvrozăpalos), după
cum se dovedeşte:
De
«a) Din actul:sinodic din Constantinopole din timpul Impăratului Paleologu
(mărturisit în Cartea Sinodului: Moldovei din 1.lanuarie '1752),. prin- care după

făgăduinţa, ce fiul acelui: Impărat dăduse, în trecerea sa prin “Moldova, Domnului Alexandru cel Bun, s'a recunoscut și sa întărit și cu hrisoave împărătești neatârnarea Mitropolitului Moldovei ș

«0) Din Pravila bisericească (Indreptarea legii — Nomocanon), care şi
astăzi este în vigoare, și care lămurit zice că Mitropoliţii Principatelor nu

atârnă nici de Ohrida, nici de Patriarhul de Constantinopole
tipărit în Târgoviște, 1632, faţa, 403);

(Nomocanom

«c) din Mărturia Prinţalui Dimitrie Cantemir, carele (în «Descrierea Moldovei») arată că «Mitropolitul Moldovei are „cu totul deosebită cinste la bi-

«serica Răsăritului, pe care alţi Mitropoliţi nu o au, şi măcar că nu are nume

«de Patriarh,

dar nu este Supus

«d) Din Fermanul

împărătesc

nimănuia» ş

|

din anul 1200 (la încheierea lunii lui
. Ge-

mazil Ahîr), prin care respingându-se cererea Patriarhului de Constantinopole de a se rândui- Mitropolitul Moldovei de către Patriarhie și soborul
ci, anume Sa recunoscut şi s'a întărit ncatârnarea.. ]Mitropoliei Moldovei de

Patriarhie,

precum

şi drepturile şi obiceiurile țărei, pe cari se întemeiază

această neatârnare ;
e) Din Regulamentul Organic al Principatelor, «carele asemenea recunoaște
neatârnarea Mitropoliţilor: acestor țări dela Patriarhul: de Constantinopole, legiuind în “Art; 413 nu. numai. modul -alegerei. și hirotonirei. lor, ci și pro-

cedura în: cazuri de abateri ale lor, încredințând jurisdicţia în privirea
aceasta numai unui Sinod de Ipiscopi indigeni din ambele Principate, iar
în cazuri politică unui Sinod compus de Episcopi şi de mireni;
«Luând în privire că cu toate acestea Patriarhii de Constantinopole

şi

acum încă se încearcă a jigni neatârnarea chiriarhilor bisericei Principatelor
şi de multe ori a exercită chiar în cauze politice înrâuriri. necuvenite asupra
Mitropoliţilor şi prin. ei asupra acestor ţări;

«Luând în. privire că Unirea Principatelor, cerută de ambele Adunări
ad-hoc, trebue să centralizeze și autoritatea bisericească a acestor țări, în
care religia, ortodoxă a Răsăritului este domnitoare ;
«Luând în privire că instituţia Sinodului este chiar

prescrisă prin

noanele bisericii noastre, şi s'a și aplicat iîn Principate;
«Că, această. instituţie poate. privi. numai cauzele și trebuințele
nicești,

canonice

și disciplinare,şi că hotăririle: Sinodului

jigni prerogativele

Statului,

carele

Ca-

duhov-

niciodată. nu

pot

totdeauna a avut dritul povăţuirei din

afară a bisericii, dritul privigherei, întărirei ș. c. L.;
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rosteşte dorințele următoare:

«1. Recunoașterea Neatârnării bisericii ortodoxe a Răsăritului din
Principatele Unite de orice chiriarhie; păstrându-se însă unitatea
credinţei

cu biserica ecumenică a Răsăritului în privința dogmelor.

«2, Infiinţarea unei Autorităţi Sinodale Centrale pentru trebile
duhov-

niceşti,

canonice,

disciplinare,

mir a fiecăreia Eparhii.
«3. Nici odinioară

unde

șa fi reprezentată

”

și nici. întrun

chip

și preoțimea

Mitropoliţii sau Episcopii

de

ţărei

nu vor puteă fi aleși dintre străini sau dintre împământeniţi».
Votanţi: '79. — Pentru 79.

In Șediuța XV
raportul

său

din 6 Noemvric, domnul Vasile Mălinescu cotește

asupra

Punctulul

6 din şirul de Cestiuni generale:

— Despărțirea Pulerei executive de cea legislativă.
Se pășeşte la votarea și înscrierea următoarei încheieri :
"Astăzi, anul 1857, luna. Noomvrie în 6 zile.
«Luând

aminte

|

că prin votul din 7 Octomvrie, Adunarea

|
|

a adoptat .două

principuri constitutive. ale. viitoarei organizaţii naţionale ; unul,
ereditatea, ca
bază de autoritate și de ordin, — iar altul reprezentaţia naţiona
lă ca, bază de
libertate și de propăşire ;
|
de

«Luând aminte că prin propunerea, cestiei despărțirei Puterei
executive
cea legiuitoare, Adunarea a statornicit coexistențu fără, conflict
a acestor

două principii;
.
|
.
«Luând aminte că despărţirea Puterci executive de cea legiuitoare
este

primită şi consfințită,
ca cea mai puternică garanţie a, libertăţii;
«De vreme că îndată .ce una dintre aceste două puteri ar concentră amândouă ale lor funcţii, apoi-atuncea nu numai că conteneşte de a .[i
o putere
mărginită, controlată și ponderată, ci mai vârtos se face dela sino
o putere

absolută;

|

SI

|

ă

.

«Luând aminte .că Despărțirea acestor Puteri este primită co închezăşluire de libertate în toate staturile reprezentative ; DE
|
«Adunarea ad-hoc a Moldovei dorește ca,la .viitoarea organizaţie a. Ro-

mâniei să se iea de bază urmitorul princip :

.

: «Puterea, executișă și legiuitoare să fio despărțită în România»,
-

Votanţi: 76.— Pentru 51.— Contra 13.— Abțineri 12...

In Şedinţa XVI din 6 Noemvrie, domnul Anastasie Panu cetește

raportul: său asupea': Punctului: 2 din -șirul de Cestiuni generale
—- Supunerea Străinilor
din Principate la jurisdicția țărei.

:
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„Se

o

pășește
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la, votarea

«Străinii se bucură

și înscrierea,

în Principate

următoarei

de privilegii

încheieri :

numeroase,

a cărora apli-

caţie se sprijină pe Tractate (Capitulaţii), încheiate de Inalta Poartă
cu Puterile Creştine. Aceste Capitulaţii se. pot oare impune Principatelor,
sau
Puterile contractante au vreun

interes de a sprijini mănţinerea lor?

«Să cercetăm dar cestia de drit și vom

vedeă .că Capitulațiile mai sus

zise nu sunt nici decum făcute pentru Principate. ..
a
«După Capitulațiile din anii 1393, 1460, 1511 şi 1634, încheiate
de Inalta

Poartă cu Principatele Române, aceste țeri și-au. păstrat un Guvern naţional
şi neatârnat şi o deplină libertate de legislaţie. Capitulațiile dar încheiat
e,
între Imperiul otoman şi Puterile Creştine, n'au putut fi îndatoritoare
şi
pentru Principate.
|
|
|
«Acturile citate mai sus din anii 1393, 1460, 1511 şi 1634 recunose
Domnilor ţărei dritul de a, încheiă Tractate Internaţionale. Domnilor țărei
dar se
cuvine şi dreptul de a face Convenții pentru regularea, relaţiilor din
afară

ale ţărei.

!

|

|

«Acest drept. Principatele l-au şi exercitat, precum dovedes
c Tractatele ce

ele au încheiat cu alte' Puteri în urma,

precum :

|

Capitulaţiilor lor cu Inalta

|

Poartă,

_

«Tractatul lui Mircea, Suveranul României, cu Sigismund,
regele Ungariei

din 1396;

|

A

a

Tractatul de alianță al lui Dan IV cu Corvin, din 1488;
<Tractatul de cvadruplă alianţă tot al lui Dan cu Polonia, Ungaria
și Mol-

dova din 1498;
-

«'Tractatul lui Ștefan, Suveranul

“

|

Moldovei, cu Polonia, la 1518;

«Tractatul
lui Petru Rareş cu Sigismund, din 1527;

«Acel din 1538

“<A

August, tot al lui Rareș

cu Polonia;

lui Ştefan Lăcustă, din 1539, cu Polonia, ;

“<Tractatul lui Mihaiu Viteazul cu Rudolf, Impăratul Germaniei,
din 159;
«Tractatul lui Mateiu Basarab pentru alianță ofensivă şi defensiv
ă cu Rălkoezy, principele Ardealului, din 1638 ;
”
«Tractatul de pace al lui Vasilie Lupu cu Hanul 'Tătarilor
;
«Tractatul lui Petre Șchiopul cu Anglia, din 1588:

|

,

«Chiar și în timpurile: mai nouă Principatele au exercitat
dritul de a încheia
„Convenții cu Staturile megieşite. Aşă spre pildă putem
cită:
«Cartelul încheiat cu Austria,

la 1838, pentru extrădarea

dezertorilor

;
«Convenţia, încheiată iarăşcu Austria, la 1854, pentru
linia, telegrafică.

«Necurmatul

exerciţiu al suveranităţii

de către Principate nu lasă îndoeală
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că aplicaţia Capitulaţiilor încheiate de Inalta, Poartă eu celelalt
e Puteri Creştine
nu s'a putut întinde și asupra Principatelor.
3
«Să trecem acum şi la cestia „dacă și în privirea Princip
atelor .Puterile străine ar aveâ vreun interes de a țineă la aplicaţ
ia Capitulaţiilor lor

încheiate cu Inalta Poartă,

«Capitulațiile acestea statornicese mai multe drituri în
favoarea supușilor
Statelor Creştine. Așă se dă consulilor dritul de a avea gardă,
de a exersă

jurisdicţia civilă și criminală,de a- reclamă

dea se da
cuvenit, de
d'aubaine»,
a se asigură

pe supușii lor căzuți în robie,

corăbiilor Staturilor Creştine la cazurile trebuincioase ajutorul
a se scuti moștenirile de răşluire cunoscute sub nume de; «droit
de a se asigură respectul transacțiilor și mai presus de toate de
respectul şi apărarea, religiei creştine, precum și libertatea cul-

tului ei. Staturile Creştine și-au fost stipulat toate

aceste privilegii

pentru

“ supuşii lor petrecători în: Turcia, în vederea stării lucrurilor de acolo. Obiceiurile însă și legile domnitoare în Principate diferează de acele ale Impe-

riului Otoman. Deosebita stare a lucrurilorîn Principate a făcut dar că aceste
“Capitulaţii nu numai n'au putut aveă aplicare în toată a lor întindere, dar
încă au slujit şi de piedecă guvernelor locale în administraţia.

“Capitulaţii-au fost mărginite în aplicarea lor, pentrucă

țărei. Aceste

în -legile țărei este

necunoscut dritul «d'aubaine», pentrucă străinii nu sunt împiedecaţi de u, în-

cheiă după voinţă lor transaeţii cu Românii, pentrucă. legile în vigoare sunt

Legile Romane şi Codica comercială a Franţei, pentrucă în Principate există
tribunale statornice, pentrucă Principatele nau avut porturi de resbel, nici!

“marină; pentrucă religia

creştină domneşte în ele, pentrucă toate

religiile

sunt tolerate, și apoi nici jurisdicţia consulară n'a existat în întinderea
cuprinsului Capitulaţiilor, fiindcă Art. 294 din Regulamentul Organic
, $$ 46 şi .
2009 din Codica, civilă și SS 17 şi 19 din Codica criminală s'au aplicat
tot'deauna cu asistența, chiar oficială a Consulatelor și cu acea stipulat
ă în Car-

telul încheiat de Moldovi cu Austria la 1838.
«Aplicarea însă și aceea câtă s'a putut face a Capitulaţiilor, adică prin in-

tervenirea consulatelor în toate luorările atingătoare

de

supușii

lor, a adus

cu sine o paralizare în punerea în lucrare a legilor civile și criminale. Asemenea, împrejurări au favorizat apoi emigrația,în Principate a acelor străini
fugiţi din ţara lor pentru a, scăpă de legile locului naşterii lor și a se bucură
în Principate de privilegii excluzive.
i
«Prin urmare Staturile Creştine n'au nici un interes a mănțineă nişte Capitulaţii ce. nu sunt aplicabile în Principate

şi cari nu aduc decâţ confuzie şi

necontenite conflicte. Din contra, Principatele Române, cari au 'adoptat
le-

gile Europei

civilizate, principiile și tendinţele ei,

sunt

în

dreptate, după

374
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dreptul internaţional, a reclamă foloasele ce alte Staturi creștine îşi
acordează

între ele.

.

i

e

«Ca o consecință chiar a acestui drit internaţional european

este

şi su-

punerea străinilor la jurisdicţia Statului, pe al cărui teritoriu petrec,
după cum

arată și Watel în cartea sa despre dreptul popoarelor, $$ 101, 102, 103, 105,
108, Cap. VIII, Cartea, II.
«Drept acestea

dar:

E

|

.

a

_

i

«Luând în privire driturile suverane ce Principatele și-au păstrat
prin Capitulaţiile lor din 1393, 1460—1511 și 1634, între cari se numără
și dreptul
de a regulă, relaţiile: lor cu Puterile străine prin Convenț
ii speciale ;
«Luând în privire că la un asemenea, drept Principatele
n'au renunţat nici
odinioară, ci mai ales și după încheiarea Capitulaţiilor lor
cu Imperiul otoman l-au exercitat în tot timpul și la toată ocazia, și aceasta
în deplina
„conștiință a dreptului lor;
E
|
|
«Luând în privire. că Capitulațiile încheiate de Sultani
cu Staturile creș-.
tinătăţii sunt acturi de suveranitate şi prin urmare
obligatorie numai pentru
țările
unde''ei aveau

riile unde
juridic, că
Martens, $
«Nu mai

și plenitudinea suveranităţii, și nici cum pentru
terito-

ei nu exercitau nici un drit de al suveranității; după
principiul
lucrările dintre. doi nu pot jigni pe un al treilea (Kluber,
$ 144,
53);
pn
|
puţin luând în privire că aplicaţia dispoziţiilor acelor Capitula
ţii,

„străine Principatelor, este necompatibilă cu deosebi
ta stare a lucrurilor și cu
așezămintele și obiceiurile acestor țări;
e
E
De

«Luând în privire că aplicaţia parțială a acelor Capitulaţii
-nu numai este

jignitoare drepturilor Principatelor. şi Chiar producă
toare
„. fără nici un interes pentru staturile creștine;

de abuzuri, ci şi
|
a

«Luând în privire că .una din condiţiile existenței, a desvălir
ii și a stării

unui Stat este ca toţi petrecătorii pe teritoriul său
si-i respecteze legile lui
și să nu aibă în perspectivă putinţa nepedepsirii
;
i
|
>
«Luând în privire că o asemenea supunere

a, străinilor la jurisdicţia locală
a Principatelor este întemeiată şi pe dritul popoarelor,
ca o deducție logică
din dreptul secular al acestor ţări de a ave un guvern
naţional și neatârnat

și nu vatămă, driturile celorlalte Staturi ;
Di
„a
.
. «Luând, în sfârșit, în. privire că, după dritul
public, ca și după'acel privat,
acel ce întrebuințează dreptul său, nu vatămă
-pe nime (Qui jure suo utitur,
neminem laedit);
:
SR
«Apoi Adunarea dorește: .
a
A

„Ca străinii petrecători în Principate să fie supuși
jurisdicției țerii fără

intervenţia consulatelor“,

a

Votanţi:
— "77
Pentru 77 — lat contra n'a fost niminea.

,
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In Şedinţa. XV din 9 Noemwrie, d-l Constant
in Hurmueali.ce-

tește raportul.
său

asupra

cîpatelor:

a

Punctului

3 din șirul:

„de; cestiuni ge-,
nerale : — Sloboda întemeiere a Legământelor
comerciale, ale Prine

a

te

n
la votarea Și înscrierea, următo.are
încheieri
i :- .,
«Astăzi, anul 1857, luna Noemvrie în 9
zile.
ut
«Luând în privire:
i
_
ai

"Se. păşește

c1. Că bazele existenţei naţionale şi politice a Princ
ipate

lor: Române sunt
- Capitulațiile ce ele au încheiat eu Inalta
Poartă la 1393, 1460, 1511 şi 1634;
«2. Că aceste Capitulaţii au asigurat
Principatelor ' Române un guvern
național neatârnat, deplina libertate de legis
lațieș. c.L cu th cuvânt toate
drepturile cari compun suveranitatedin
a lăuntru şi cea din afară,
i.
«3. Că între drepturile: acestea se cupr
inde și dreptul! Principatelor de
a-şi regulă ele singure interesele şi prin
urmare și relațiile lor: comerciale
cu alte staturi ;
a
e,
«4. Că Principatele Române totdeaun
a au și exercitat acesta drepturi și
niciodată n'au' fost supuse

nici măcar în faptă (de facto) legislaţiei come
rciale
a Turciei, după cum dovedeseo niulţime
de 'Tractate ce ele 'au încheiat cu
alte Staturi suverane; în şir de mai multe
sute de ani, după încheierea Capitulaţiilor româno-turce
ști, și anume :
|
«a) Tractatul dintre Ştefan VI Tânărul, Domn
ul Moldovei,

ii
|
și: Sigismund “1,

Regele Poloniei, din anul 1518 (1), prin care
între altele! se stipulează“şi următorul Articol despre negoţ;:
E
aa
«Neguţătorilor

Voevodului' Ştefan din Moldova

le va fi stobod şi neoprit
«a merge prin ţerile noastre,a neguţători şi
a exercită 'trebile: lor, plătind
cînsă dabile la vămile obicinuite şi respectâ
nd dritul vechilor”: emporii sau
«dep
ozitorii (entrep6ts). Asemenea

trebue să fie slobod, neoprit: şi deschisi și
<neguţătorilor și supușilor Poloniei a merge
prin ' Moldova,'a 'neguţători! şi
«a exercită trebile lor, plătind dabile la vămi
le vechi şi respectând dreptul
«vechilor depozitorii». (Dogiel, Codex diplomat
icus Regni Poloniae, tom: 1,
pag. 610—613. Ex. archiv. Reg, Lib., 20, n.'22,
fol. 284): - : Di
"_«b) 'Tractatul dintre Petru Rareș, Domnul Mol
dovei,şi Sigismund Regele
Poloniei, din 13 Dece

mvrie 1527, prin care între altele se stip
ulează libertatea negoțului între Moldova şi Poloni
aşi se înttresc din cuvânt în cuvânt
mai

sus citații Articoli din Tratatul din 1518. tei

re

«c) Tratatul dintre” Ştefan Voevod, domnul
Moldovei și acelaş rage Sigismund, din 20 Fevruarie 1539, prin care între
altele “sau stipulat: "ecâ:ne,
.
.
Da
pi
e
DI
DL

IDE Aa

N
i

Ia

" (1) In al șaptelea an după incheierea.
Capitulaţiei dintre Bogdan,, tatăl acestui
„Ştefan,
şi Baiazid II.
|
:

MR

rit

tuner

i ria
ta
+
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«guţătorilor: '46' 'ambe': părţile să le fie slobodă neguţătoria ; ca drumurile
«din vechime

întrebuințate” să fie şi acum slobode, şi ca supușii

Poloniei să

«nu -fie “nevoiţi” a plăti altă vâmă decât acea vâche».- (Dogiel, Cod, 'diplom.,
Regni Poloniae, tom. |, pag. 617. Ex Archivo Regni).
«d) Tractatul de comerţ închâiat în 27 August 1588 între Petre Șchiopul,
Domnul

„_mătoarea:

Moldovei, şi Elisabeta, Regina, Angliei, a căruia cuprindere, este ur-

Ia

„«Noi Petru, din, graţia lui Dumnezeu
«facem

cunoscut „prin aceasta

tuturora,

Principe al Valahiei. și al Moldovei,
cărora se cuvine sau se va cuveni, că,

«am. încheiat acest 'Tragtaţ cu măritul Domn "Wiliam Hareborn, Ambasadorul
«Prea Strălucitei Și Prea Puternicei' Doamne, Doamnei Elisabeta, din graţia lui

«Dumnezeu Regina Angliei, Franciei Și Iberniei (Irlandei) pe lângă Serenisimul

«și Potentisimul Impărat al Turcilor, în modul „următor: adică,
«înainte, “sudiţii, Și; toţi. neguțătorii Serenității Sale să aibă voie
«și a umblă prin ţara noastră, de a neguţători, de a vinde şi
«contracte, ba, încă şi-a întreprinde şi a face toate câte le.cere

că de, aştăzi
de a petrece
de a încheiă,
societatea şi

«folosul comerțului, fâră cea, mai mică contrazicere sau împiedicare, fărăîînsă

ca se, călgă dreptul, nostru de a luă vamă, adică, că, de fiecare lucru în preţ

, «de una sută de galbeni să ne dea trei. Aceasta întărim prin acest aşezământ.
«Spre mai tare credinţă am pus sigiliul nostru». (Richard, Hakluyt, The prin-,
cipal navigations: voyages, +traffics and discoveries of, he English Nation,

etc. London, 1559. “Tom;. Il, pag. 290).
ce) O mulţime de Tractate și Convenții

e
.
ce “Principatele au
îi încheiat mai

târziu, atât între, sine, cât și cu alte, Staturi, din cari

cităm „aici

numai

pe

cele mai. „nouă, şi anume: „Convenţia dintre Moldova și Valahia din anii 1836
şi 1846 pentru , unirea, yămilor ş. c. 1., Convenţia pentru înfiinţarea corespon-,

denţei telegrafice... internaţionale dintre Moldova de o parte și Austria, Germania și, celelalte. Staturi ale Europei, . unite în privirea. comunicaţiei tele-.

grafice, de „altă parte, din. 1 Octomvrie

„ «Luând în privire:
«l. Că îinsăș

1855.

„i.

e

E

Turcia în, totdeauna :a , recunoscut ncatârnarea

a
şi. autonomia

comercială, a. „Principatelor. Române, supuind totdeauna chiar și. productele
turceşti,, la: intrarea lor.:în Principate, legilor. comereiale ale acestor, țeri şi
plății. vămii, „moldo-româneşti, „după cum se. dovedeşte. între altele Şi din.
«Vama cea mare scoasă din testamentul: vămii cel vechiu din 1761» (Arhiva

Românească,

tom.: Il, pag. 323—346), precum

exercițiu de -astăzi, al
«2. Că neatârnarea
şi s'a consfințit şi de
cuprinde următoarele

și prin zilnicul şi necurmatul

acestui drept la marginile „Principatelor despre. Turcia ;
și autonomia comercială a Principatelor s'a recunoscut
Regulamentul "Organic al iimbelor Principate, carele
dispoziţii :
”
Si

.
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pentru : toate

productele,

scoate din! ţară sau sar. aduce de pământeni sau
se va hotări:de câtre : obșteasca

și în chipul cel

No. III);

lucrurile - și altele 'ce

o

sar

de ; supuşii Inaltei Porţi,

Obicinuita, Adunare,

mai: folositor pentru

3

cu întărirea Domnului

ţară (Cap. III, Secţia III, Art, 79,

,

a

„«B) Că Principatele Române: vor aveă deplin
a libertate de: comerţ; . +
«Că exportaţia, vitelor şi a productelor va. fi
în veci slobodă peste: toate
hotarele

4

Principatelor, fără .de. nici .o oprire sau :împi
edecare. (Cap. V.,
„Secţia I, Art. 148);
at
„«Că, porturile Principatelor vor fi deschise tuturo
r - bandierelor fâră ex- |
cepţie (tot acolo,

Art. 149);

a

«Că importarea și exportarea, din . Moldova
și Valahia . și 'vicoversa, : este
liberă şi scutită. de. toată vama, [tot acolo,
Art. 159);
.
ete

„«C) Că în toate trebile neguțătorești se vor adună
din Codica de comerţ
a Franciei toate dispoziţiile ce pot fi potrivite: cu
'starea, lucrurilor din Prin-,
cipate, cari se vor traduce. românește,
neguţătoreşti (Cap. VII, -Art. 318);

„«Lmând. în privire:

spre aservi.de regulă în toate. trebile
ae
aa

Na

DE

DRE

R
“+ 41...Că Principatele -Române au și deplină libert
ate de navigaţiune „cu însuş
vaseleși bandierele lor ; — libertatea recunoscut
ă de Regulamentul Organic,
Cap. ;V, Secţia I, Art, 150; : şi de. Iatişeriful
Sultanului Mahmud de. glo-.
rioasă memorie, scris către sfârșitul lunii lui
Muharem a anului :1350 (1834)
și: pusă în aplicare de către” guvernele ambelor
Principate. prin. zilnica, slobozire: de patente, prin cari se.dă, «corăbiilor
deplină voie de a pluti liber

.

«încărcate. și descărcat
cu . etot echipajul lor. şi de a călători. pe Marea
«Neagră, şi .pe celelalte mări, și: să rădice. bandierele
Principatelor pe:te«meiul
, drepturilor acesto

r: țări, notificate solilor și Puterilor străine Ș.
c. Î.»;
«2. Că Domnii, Principatelor au şi dreptul. de. a,.
slobozi, pasporturi pământenilor ce ar voi să călătorească peste hotar.
(Reg. Org., Cap: LII,
Secţia

III, No. VIIL.);

Da

„.€3. Că Principatele au și dreptul. postal, în

Org., Cap.

Sa

deplina lor autonomie (Reg.

III, Secţia II, Art, 74,:No. IX, Secţia, III, Art.
79, No. II); .

„ «4. Că ;'Tractatude
l

Paris.a; recunoscut

în princip că : Principatele
-

pot
aveă şi au, interese „comerciale deosebite, şi că
ele au dreptate a și le apără
și statornici, singurul. scop pentru care, le-au
recunoscut dreptul de a face.

parte deopotrivă ca și celelalte Staturi riverane în
Comisia fluvială, chemată
de a

regulă libertatea navigaţiei Dunărei, cea mai
mare cale de comerț a
Principatelor, . ..-. .. i
(date
pa i
«Luând în privire: î.,..,.j
i
i
tt
ia fa ep
„«],, Principiile. recunoscute de; dreptul. publie
:. .., .. ai
ri

|
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. :

«a) Că o alcătuire dintre doi nu poate vătămă pe, un al treilea;

-„«0). Că nimenea nu poâte trecz-către altul mai

multe

drituri decât are el

singur (Nemo plus juris in alium transferre potest quam ipsa- habat);
„«0) Că un guvern, legat odată printr” un, Teactat, nu mai poate. face alte

Tractate contrare

celui dintâiu;

«d) Că neputinţa morală în privirea, Teactatelor, a cărora împlinire ar jigni
driturile unui al treilea, face Tractatele neîndatoritoare ;
„«e) Că din două 'Tractate necompatibile, acel mai vechiu trebue să aibă
preferința ;
«f) Că, niciciodată un. Tractat nu. poate cuprinde dispoziţii contrare drepturilor unui al treilea ş. c. 1.
<Şi prin urmare că Capitulațiile şi Convenţiile posterioare, vechi și nouă,
încheiate între Inalta Poartă și. alte Puteri, nu pot -vătămă Capitulațiile an-

terioare

încheiate” între

obligatoare

Inalta

pentru aceste ţeri ;

Poartă

și Principatele: Române, nici potfi

e

pa

«2, Că existenţa postelor străine în Principate, precum. șii impărtăşirea altor
Puteri la veniturile postale ale Principatelor nu are nici un temeiu legal ;
«3. Că Convenţia telegrafică dintre 'Turcia și Austria, publicată în luna

trecută, care pretinde a trage în cercul ei şi Principatele, este cu atât mai
mult '0 jignire a drepturilor Principatelor, cu cât între aceste Principate
şi Austria * există. Convenții telegrafice încheiate în:
i anul „1855 deadreptul

(Vezi: pag. 208); cd,

i

Că înrâurirea Ambasadorului Inaltei Porţi de lângă Curtea de

Viena

și a Connisar ului otoman la Comisia fluvială, ţintitoare de a paraliză: neatâr„narea şi de a mărgini dreptul Comisarilor Principatelor Danubiene, mijlocind şi chiar înlocuirea acestora, când ei nu se primesc de a voi a fi simpli
atașați pe lângă Comisarul otoman,—că această înrâurire este o vederată
abatere din textul

Tractatului

de Paris și o jignire a

dreptului

recunoscut

Principatelor, de ă figură şi a lucră în acea Comisie. cu acelaş titlu
aceleași atribuţii, ca, şi celelalte Staturi riverane.
SE
«Pe

temeiul

Tractatului

şi cu

de Paris, care a garantat drepturile principatelor,

și anume deplina libertate de comerţ şi de navigaţie ;

«Adunarea ad-hoc a Moldovei doreşte ca: Puterileggarante să binovocască
a recunoaște vechiul şi nepreseriptibilul drept al Principatelor Unite,
de a regulă ele singure. relațiile lor comerciale cu alte Staturi,“

„Votanţi: Gt. — Pentru G4.

+

In ședința XVII din 12 Noemorie d-l Constantin Fu mnarzci a

cetit raportul său asupra punctului 1: din șirul de cestiuni: generale :—

Indreplarea

hotarelor Principatelor prin o Comisie Fawopeună.

Se păseşte
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la votare

prin înscriere

379:

a, următoarei încheieri:

cÂstăzi, anul 1857, .luna, „Noemvrie în 12
zile.
N
a
„«Știut este că, Principatele Române, prin
Capitulațiile lor cu Inalta Poartă,
şi-au rezervat

toate drepturile cari constituese suveranitatea Statu
rilor, după
cum mai,pe larg sa lămurit în. actul votatde
Divanul ad-hoc în 7 Octomvrie a. c., precum şi în încheierile lui, atingătoar
e de supunerea străinilor
din. Principate la
jurisdicţia ţărei şi de

mercialo ;

libertatea

a

întemeierii relaţiilor co-

i

Si
«Că la Încheierea acestor Capitulaţii, hotarelo Princ
ipatelor erau mult mai
întinse decât acele de astăzi, după cum
dovedese nenumărabile mărturii
istorice;
Da
a
o
«Că prin Art.
3 al Capitulaţiei Moldovei din

„s'a îndatorit a apără

Moldova

1511,

Inalta

Poartă anume

de toţi acei ce ar putei să o calce, păzind-o

„în Starea întru care a fost mai nainte, fără
a i se face vreo neleg

iuire
„Sia Să sufere
ca să i so facă vreodată „cea mai mică desbi
nare 'sau des»Dărțiro“
&
.
|
„«Că această îndatorire a, Inaltei Porţi sa înnoit
şi prin Capitulaţia din 1634,
Art.

5, care zice: „hotarele Moldovei
a lor intindere;
«Că o asemenea

se vor

conservă,
|

îndatorire s'a stipulat şi în favoarea

al Capitulaţiei din 1460, prin care Inalta

noatinse

în toată

Valahiei prin Art, |

Poartă „so îndatoreşte a protege

Principatul Valahiei“;
a
o
Ai
«Că şi la Conferinţele. dela Carloviţ, unde
s'a încheiat. Tractatul de pace
din 26 lanuarie 1699, Inalta Poartă a recun
oscut, formal această, îndatorire,
prin răspunsul ce ca a dat Austrioi"şi Polon
iei, din care acea, dintâi numită
„Pute

re .cercă intinderea hotarelor ci până în Dunăre,
aşă dar Principatele
Moldova şi Valahia, cu Basarabia, iar coa
de pe urmă: numită cerci, Moldova,--râs

puns al.căruia cuprindere este următoarea : «că
nu poate

să le dea
«aceste ţări să le fie supuse, fiindcă ele
nu s'au luat cu sabia, ci do bună„«voio sau pus sub
-protecţia Turciei şi „prin urmare

sunt libere

.» |
;, «Că şi Austriaa, recunoscut aceasta la Confe
rinţele dela Passaroviţ, unde
sa încheiat “Practatul de pace din 21 .lulie 1718,
și unde numita Putere motivă înnoita ci cerere de a,i se da Moldova
și Valahia cu cuvântul, «că Poarta
este numai protectrice,
iar nu stăpânăa Moldovei și a Valahiei»;

«Lăsând a zice că cu toate acestea, Principate
le Române au suferit mari
„rășluiri şi ştirbiri prin felurite cesii de pămâ
nt, făcute de Inalta Poartă, după
cum atestează

între alteleși depeșa; circulară a E. S. Ministrulu
i Intoresolor străino al Franciei, din 23 Maiu 1855, depeşa
care, recunoscând CapituLIRI
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i

380.

-

nr SP

"DIMITRIE A STURDZA ! i,

laţiile : Principatelor; zice «că Moldova a pierdut jumătate
din teritoriul ce li
«s'a fost garantat de către Sultani» ; .
«Dar fiindcă, în urma acestor cesii, Principatele Române au mai pierdut
însemnătoare câtimi de” pământ prin mecontenito îmyresurări, "cărora, hota'rele lor au fost şi sunt şi astăzi expuse, după cum se vede chiar din nota
E, Sale 'domnului Baron de Koller, solul Austriei pe lângă Inalta Poartă, din
12 Ocţomvrie 1855, adresată E. S: Fuad! Pașa, atuncea Ministrul Intereselor
străine al 'Purcisi—notă care, mărturisiud că întradevăr a urmat o: nouă

împresurare la hotarul Moldovei despre Bucovi ina, înoredințează «că Sau luat

„« măsurile trebuincioase ca linia de demareație, ecare S'a înaintit prea mult,
«să se strămute' îndărăt până la direcţia ci de mai nainte (afin que la ligne
„«de dâmarcation trop avauste fut recultoj Jusau ă sa direciion primitive)»; şi

!
«Luând în privire:
ă “al. Că Regulamentul Organic al. Principatului Moldovei, Cap. IX, “Secţia
„VI, Art. 431, a prevăzut atât împresurările, cât şi modul înlăturării lor, le— «Marginca
“giuind următoarel
e: Principatului Moldovei: despre Bucovina
«şi “Transilvania, găsindu-se pe alocuri împresurată, Domnul împreună cu
„«Ubşteasca qbicinuită Adunare vor luă în timp cuvenit măsurile trebuin|
_«cioasc spre îndreptarea, şi păzirea vechilor hotare» ;! :
«2, Că prin urmare

nu numai

după Capitulaţii, ci

“mentală a ţerii, Principatele singure au
despre

Statușile “vecine,—drept

de' care

și

după - legea funda-

dreptul de a regulă hotărele
Principatele

lor

totdeauna: au fâcut cu-

„venita întrebuințare,, după, cum dovedese mai multe: Tractate ce lo au făcut .
cu alte Staturi în urma Capitulaţiilor lor cu Poartă, Otomanii —"Tractate din
Să
“cari aici cităm numai : Ea
«A) Acel dintre Stefan, numit “Lăcustă, Domnul Moldovei, și: Sigismund |,
"Regele Poloniei, din 20 Fevruarie 1530 (28: ani după încheierea, întâici' Că
“pitulaţii dintre Moldova și 'Pureia), în care anume sa "stipulat, «ca să nu se

„înființeze alte margini şi hotare decât acele
«vechime între Polonia. şi Moldova

cari au fost statornicite din

şi se află descrise

iîn hotarnice» (Ut non

„alii fines limitesque terminentur, quam qui fuerunt priscis temporibus inter
"Regnum et Moldaviam terminati et privilegiis sunt dosoripti.— Dogiel, „Cod.
“Diplom. Regui Pol, tom. IL pag. 617);
«B) Acel dintre 'Neeagoe Basarab, Domnul Valahiei, şi Regele Ioan Za„polia,. din 1520, prin care Sau . îndreptat

“Valahia, și Transilvania ; E

şi sau statornicit

hotarele „Între

«3. Că prin urmare toate hotăriturile, câte nu Sau stipulat deaaroptul
“ între, Principate, cari singură au fost şi, sunt competinte de 'a regulă inte-

“xesele lor, , şi între Staturile vecine, nu pot fi valabile; 'necum 'obligatoare
pentru Principate, după urmiitoarele principii ale dreptului public:
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A) o alcătuire dintro doi nu poate văt
ămă
pe un al treilea;

«B) un lucru al meu

nu poate

deveni lucrul altuia, fâră înyoirea mea,
[id
quod nostrum est, since facto nostro,
ad alium transferri non potest) ;
«C) Accea ce la început a fost neval
abil, prin curgere de timp nu se poate
face valabil (quod initio: vitiosum est,
non potest, tractu: temporis. convalescere);
ti
a
Dau
Sia
«4. Că afară de aceasta, toate hotăriturile,
câte au urmat după înfiinţarea
Regulamentului Organic încoace, precum
și acele: cari, provocate prin nouă
împresurări, astăzi se pun în lucrare, nu
pot aveă putere legală, pentrucă
ele sau ficut și

se fac fără întrovenirea Obșteștei obicinui
tei Adunări,
fără care nici. Domnul stăpânitor, necum un
Guvern provizor,
inu este în
drepta
' te
de'a face

vreo dispoziţie în chestia aceasta ;
pu
ii
«5. Că Tractatul de Paris din 30 Martie 1856,
Art. 22 și 25, a pus Principatele

Române și drepturile lor sub garanţia colectivă
i tuturor Puterilor,

cari au 5ubscris acest mare act al' secol
ului nostru;

i

a
«6. Că prin urmare din ziua publicării Tratatul
ui de Paris, : Principatele
și drepturile lor (între cari se 'cuprinde și neat
ârnarea unui” guvern naţional'și
autonom)

nu mai pot suferi nici un fel 'de 'jienire

sau .ştirbire;. i...»
«7, Că cutoate acestea; mai multe împresurări asupr
a teritoriului Moldovei,
la hotarele ci despre Bucovina și Tran
silvania, s'au 'făcut în aceşti de pe
urmă “doi ani, când Principatele Române se aflau
: ocupate” prin oastea au-

“striacă, sau cu alte cuvinte, când

Prin

cipatele se găsiau acum puse sub
garanția colectivă a Puterilor, cari au subseris
Tractatul: de Paris ;
E
«8. Că și astăzi so pune în lucrare: modul hotă
riturilor de mai nainte, un
„mod carele este nu numai contrar drepturilor
Principatelor și literei legii
fundamentale; ci încăîn stare de a zădiurnici şi
stipulaţiilo Tractatului de Paris,
carele puind Prin

cipatele Române sub garanţia colectivă a

Europei; chiar
“pri aceâsta a garantat şi integritatea
teritoriului Principatelor ; şi în sfârșit
«Luând în

privire că rectificarea hotarelor prin Comisii:
măsură adoptată odată de Congresul de Paris şi singura Europeane este:0
în stare de-a in“suflă încredere și liniștire :
a
a
me
ia
«Adunarea ad-hoca Moldovei dorește ca Pute
rile! garante; recunoscând

vechiul și neprescriptibilu

l drept al Principatelor de a regulă” ele singure
hotarele lor despre staturile vecine, să
binevoească a: încuviinţă! totodată
îndreptarea hotarelo
r Principatelor
Vota
179.nţ
— Pent
iru 179.
|

i

Di

Re

n

DR

”
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-
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Unite prin:0 :Comisie Europeană.
Aa - Sa
Sa Dia

E

:

a

ei

i

ii

ni

i

"In Şedinţa XVII din 12 Noomvrie d-l Miha
il Kogălniceanu cetește
“asupra Punctului. 9 din șirul:de Cestiuni
generale—Drepturi politice
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pentru pământenii !de orice voligie creștină — ur mătorul Proiect
de încheiere:
«Luând iiîn, privire „că
+ marele scop

al fiecărei

sociolăți, şi

cu

atâta

mai
+

mult al. fiecărei naţii, trebue să fie desvoltarea. sa; .
«Că mijlocul cel mai puternic pentru naţia română de a ajunge la desvoltarea sa este :de a-și. concentră toate elementele, legând prin interesul comun -pe -toți. locuitorii. pământeni din Principate;
«Că acest, interes comun.nu se poate întemeiă. decât prin statornicirea

acelorași îndatoriri :și:aceloraşi drituri pentru toţi pământenii;

.

+ «Luând în privire că supunsrea tuturor pământenilor la dări, la conscripția
militară și la alte sarcini publice, statorniceşte egalitatea îndatoririlor pentru toţi ş

pei

a

ue

:

o

-

,

eLuând; în privire. că,. egalitatea îndatoririlor reclamă şi egalitatea
rilor, princip

dritu-

și adoptat prin recunoaşterea egalităţii inaintea legii;

«Luând în privire 'că principiul libertăţii culturilor, adoptat asemenea, nu
mai

poate

-faco. din

decsebirea,

religiei un

titlu de

excluzie pentru egalitatea

driturilor,: întrucât apărarea naţionalităţi sau poziţia Principatelor,

ţară emi-

„nentă creştină, nu. reclamă o excepţie provizorie dela acest princip; precum
este cazul „pentru .necreştini ;
«Luând îniprivire că dreptatea, că interesul naţionalităţii, că progresul 50-

cietăţii pururea: au îndemnat pe Români de a da aceleași drituri celui mai.
mare număr; din pământenii: creștini, povăţuindu-se. de adevărul, că numai
„atuncea o' fară. este fericită, când ca esto dreaptă pentru toți fiii săi; luând
în privire: că în România, toţifiii. sti, uniţi prin aceleași îndatoriri şi aceleași
drepturi, nu. pot [i şi nu,pot purtă decât numele de Român;

» «Luând în privire: că dintre
“legii, cole mai. importante

driturile

ce decurg

din egalitatea

şi cari mai tare leagă pe om

driturile politice; +

către ţara

înaintea,
sa sunt

;: «Luând în privire că de aceste drituri, după vechile noastre instituţii, sau
bucurat locuitorii pământeni de orice roligio creștină, precum dovedesc ana“Iele. țerii, actele noastre: legislative şi mai multe moşii din Drivoipalo stă„pânile de, eroştini eterodoxi şi mai ales do răzeși catolici;.
_.
....
“șu« Luând; în: privire, că driturilo politice pentru. toţi pământenii şi împimânteniţii. de orico religie creştină sunt recunoscute în: princip Și, do Regulamentul, Organic, Anexa X, I;
|
N
«Luând în privire că acelaş princip sa şi recunoscut de Adunarea ad- “noc,

care a primit în sânul ei deputaţi ori de religie catolică, ori trimişi de ale-

„gători eterodoxi;

4 tii:

i

pi

:

a «Luând
în . „privire - că: esto ai da un 'somn. de recunoştinţă “naţiilor puter-
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nice, cari au luat sub garanţia lor viito
rul României, dacă, departe de a'mărgini, vom întinde încă driturilo pămâ
ntenilor noștri coreligionări cu aces
ie
mații
i
E
a
«Adunarea ad-hoc a Moldaviei doreşte
şi primeşte în viitoarea organizaţie
a Românici următoarele principii :
Sa
»I; Toţi pământoniide orice religie
creștină, so. vor bucură de toate
driturile politice, întocmai ca și toţi
pământenii de religia ortodoxă, --:
II, Impământeniţii,: de. orico religie.
creștină, nu - vor puteă dobândi
„drituri politice, întrucât ci nu vor fi
primit marea naturalizaţie votată
de Adunarea legislativă,
i,
D
A:
Di
,
(Subscriși) C, Rolla, 1. Fotea,:D. Cozadi
ni,1. Hrisanti,
-D.
Mic
les
:
cu,
Io„>
gălniceanu, V. Mălinescu.
Sa
A
D-l Secretar A. Panu. anunţă că sunt cinci
amandamente depuse la biurou
și le dă cetir
e.

1. Un amandament' subscris

Ipiscopul

Da

Filaret Seriban, Episcopul

Sturdza (Vasluiu), Or.

Vârnav,

Cracte, I. Vârlan, N. Canano,

«Luând în privire:

«IL, Că punctul

e

al 9-lea din

a

a

A

'

e

de d-l 0. Hurmuzachi și sprijinit do d-lor

D.

Calinie Miclescu, Iconomul

Grigoriu,

Chir.

Ciocârlie,

C. Morţun, St. Calin, S. Canano:

i

șirul cestiilor

unei legi menite a, regulă condiţiile dela

cari

Se
generale

trebuo

drepturilor politice; lego care încă nu:
există şi trebue

viitoarea obşteasci Adunare legislativă ;
şi

Matcaş,

C.

A. Jiean, D.

presupune

să atârne

-

:

|
existenţa

exerciţiul

a se face de către

pc
«Il. Că punctulal 9-lea din șirul Costiilor
generale stă în strânsă și “nomijlocită relaţie şi cu legea, despre indig
enat, subscrişii au onoare de a propunc înlăturarea acestei cestii, ca una
ce esto de competința viitoarei Adu-

nări legislative,
,
Ş
2. Un amandament al d-lui Qi: Costachi,
sprijinit do d-nii: N, lumandi,
|. Docan,A. Aslan, A. Quza;: i:
=
aaa
«Luând

aminte că atit prin votul din 7 Oet., prin care
s'a rostit dorinţa
ca Moşienitorul Șefului Statului să primească : relig
ia ortodoxă, precum 'și
"prin
acel din 25 Oct. sa adoptat. principiul: unei.
biserici domnitoare,și că

prin urmare

elem

entul religios Adunarea l-a socotit ca un
element politie
al unităţii naţionale;
ei
a
« «Luând aminte că în toate Staturilo- Europ
ei, : cari au' ţinut la unitatea, națională,

egalitatea politică a culturilor -n'a, fost
proclamată, până când n'a fost
mai întâiu statornicită, prin desvălirea,
comună şi generalăa limbii,.a literaturii şi a ideilor morale, unitatea, naţională
;

«Luând aminte că în Principaturilo: noastre,
'eterodoxia este totdeodată și
catacterul deosebitor al naționalităților străine
și că : nogoţul, mescriile' şi

384
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artele. libere se exercitează pe

la târguri

într'o

proporţie

de cterodoxi ;
CPR
Să
«Luând aminte că populaţia comunelor urbane este mai
a formă statul de mijloc şi a sluji ca legământ do unire
societății ;
|
5
:. «Luând

aminte

că poziţia geografică” centrală

precumpinitoare

a
o
cu seamă chemată
a tuturor claselor
ae

a Principate
. lor,
precum

şi

nesfârşitul izvor de bogăţie care el le păstrează, cheamă pe viitor
în sânul
lor concursul braţelor, capitalurilor şi al luminilor străine, și că Principatele,
departe.de a închide calea înrâuririi binefăcătoare a tuturor elementelor de
civilizaţie şi de prosperitate publică, doresc mai vârtos introducerea lor, vroind
numai a-şi păzi nejignirea unităţii politice;

«Luând aminte însă, că căsătoriile

legământului

familiilor 'de deosebite

N

|

mixte, ' cari. ar fi. singurul
culturi

şi prin'-urmare

mijloc al

al elementelor

eterogene ale naţiei române, nu sunt după pilda şi a altor Staturi ortodoxe
„învoite în Principaturi'şi
, că această cestie, ca prealabilă şi de o [ire spirituală, este mai, întâiu de competinţa bisericii ;
„Apoi subscrișii socot că principul rostit la punctul al 9-lea al șirului de
dorințe trebue

amânat la viitoarea Adunare

3. Un amandament al d-lui GQ. Slurd=a,
(Roman), Gr. Suţu, N. Carp, S. Miclescu::
«Luând

în privire că Divanul ad-hoc

legriuitoare.»

|

sprijinit. de d-nii: C. Sturdza
m

este chemat a rosti dorinţele ţerii;

«Luând în privire că ţara, are trebuință de întărire, iar nu de slăbire prin

introducerea de elemente

străine ;

a

E

«Subscrișii socot de a lor sfântă datorință a propune înlăturarea proiectului
„ Comisiei atingător de punctul al 9-lea din șirul de cestii și a rugă pe

„Divan să se înătureze»,
4.

Un

amandament

al d-hui M.

Costachi, sprijinit de

d-lor

Episcopul

Ghenadie: Şendre, Arhimandritul N. Seriban, V. Sturdza, Gr. Balș, 1. Cantacuzin, M. Jora, P. Brăescu
— şi care zice: «religia ortodoxă nu va fi: pri-

vită în noul Stat al României ca o condiţie neapărată

drepturilor politice ; această facultate se va acordă

pentru dobândirea

și acelor de altă

religie

„creștină, cari ar întruniși acele însuşiri: legale ce constitue calitatea de
Român.».
La
e
5. Un amandament al d-lui Dr. A. Fălu, sprijinit de d-lor Episcopul
Ghenadie Şendre, Arhimandritul Melchisedec, Dr. Costin, V. Nicolau
— și care

zice: «Numai Românii și cei legiuiţi. împământeniţi de religia ortodoxă să
- se bucure de drepturile politice.»
%
“din

Adunarea, pășeșto la votarea, încheierii următoare, în Şedinţa A VIII
9

14 Noemvrie:

|

Sa

a

DIVANURILE

«Luând în privire:

AD-HOC

DIN IAŞI ŞI BUCUREŞTI,

E

DI

«l.. Că punctulal 9-lea: din şirul

“unei legi menite a regulă
drepturilor

politice,

do

1V.
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tu

RE

cestii generale presupune

condiţiile, dela, cari trebue să atârne

lege care. încă nu. există

şi trebue'a se face

viitoarea Obştească Adunare legislativă,
şi:
a

exerciţiul
de către

|

02, Că punctul al 9-lea din: şirul cestii
lor generale
mijlocită relaţie și:cu legea despre indig
enat ; .

«Adunarea, încheie::. -:

existenţa

stă în strânsă: și
i

i

„«Iulăturarea aceslei ceslii, ca una
ce este de compelința
mări legislalive».
. :
|
“
« Votanți 71. — Pentru 39. —.Contra
31. — Abținuţi 1; |

Iti

ne-

e

viitoarei Adu.:

«Subscriu pentru 89, şi.anume: Prea Sfinţi
a Sa Părintele lipiscop Nec"tarie Hermeziu,: Prea Sfinţia Sa Episcopul
Filaret Seriban, Prea Sfinţia Sa

"Episcopul ' Calinic Miclescu, Sfinţia
Sa Iconomul D. Matcaș, -d-lor D; Mi„cle-C.sc
Bădăr
u,
ău, Dr, A, Fătu, I. Canano, A. Jiean,
'St.: Calin, D. Grigoriu,
C. Morțun, G. Sturdza, C.-Sturdza, 1.
Levărdi, Gr. Vârnav, A. Aslan, D.
- Craete,- Chir.: Ciocârlie, G.: Ilie, 1. Vârlan
, Răd. Sava, Gr. Suţu, V. Neculau,
V. Stan,: Dr.: Costin,. N: Carp, S$. Micle
scu, C. Sturdza (Vasluiu), D. Ghi: dionescu; N. Bosie, N. Emandi, Pand.
Croitoru, (ir, Costachi, Tim. Sacalov,
:C. Ştiun, |. Raşca,. O. Hurmuzachi
și în capul actulu
Inalt i.
Prea Sfinţia, Sa,
--Pări
ntele

Mitropolit Sofronie

Miclescu,

.

a

a
MR
«Subscriu contra 35, şi anume: Prea
Sfinţia Sa Episcopul: Ghenadie
Șendre, Prea Cuvioşia Sa Arhimandritul
Neofit Seriban, d-lor D.- Cozadini,
-V. Mălineseu, M. Kogălniceanu; G.
Masian,. D.: Savin, Dr. Vârnav, 'T. sin
„Pavel, Simion Ștanciu, Gr. Balş, M.
Jora, V. Zaharia, D. Gheorghiade, C.
Ostahi, P. Brăescu, C. Roset, |. a Babei,
V. Sturdza, 1. Hrisanti, V. Balaiş,
* 0. Iacovachi,1. Olariu, Lasc. Catargiu,
|. Fotea, A. Cuza, M. Costachi, N.
: Catargiu, L, Galiardi, [..Cantacuzin,
D. Rallet, A.. Panu, P. Mavrogheni, A.
: Teria

chiu, C. Negre,

«Se abţine

|

dela subseriero

i

"«Conforim $.:79 din Regulamentul

narea a încuviințat

- Adunări legiuitoare.
.

i

D. Romov,

înlăturarea

Adunării Prezidentul

acestei cestiuni ca de

competinţa viitoarei

i
,

.

*

i

declară;că Aduaaa

E

.

,

.

DI

In Şedinţa XVIII - din 14 Noemvrio. d-l
Dimitrie Miclescu .ceteşte raportul său asupra Punctului 11 din”
şirul. de. Cosţiuni ! generale : — Neatârnarea Puterii Judecătorești
de administrație în
i special, . .:
E
iii
" Adunarea,

pășește prin. înscriere

Analele A, R.—Tom.

a

SIREia au

la următoarea, încheiore:! . -:::

XXĂIII-— Memoriile Secţ. Istorice,

25
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câstăzi, anul 1857, luna Noemvrio în 14 zile.
«Luând în privire -că puterea executivă este însărcinată -a vezhiă asupra
a. două - deosebite ramuri de interese: interesul public și interesul privat;

că atât relaţiile între popor şi Stat, cât şi acele întro individ cu individ işi
au liccare legile lor în deosebi ;..
i
|
«Luând

în: privire

că. condiţia

caracteristică a unui. guvernămân
. bun
t

şi

regulat este împărţirea puterii executive în exerciţiul stiu în două deosebite
ordine : administrativ și judecătoresc, ca organe în cari funcţionează puterea

oxocutivă;..

.

|

«Luând în privire că și Regulamentul

De

Organic, la începutul Capului VIII,

" Art. 279, aşează o asemenea împărţire a puterii executive ; că prin Articolele 302 şi 318 tot din-acest Regulament se recunosc atât principul com-

petinței respectivelor instanţii judecătoreşti, cât şi acel al neatârnării lor;
„ «Lwând în privire că cea mai “mare închezășluire pentru neatârnarea ra-

mului judecătoresc
este inamovibilitatea (neschimbarea) judecătorilor, princip
adoptat și de Regulamentul Organic, Art. 285;
,
«Luând în privire că Domnitorul, a căruia persoană esto sacră şi ne-

violabilă, trebue să fie mai presus de tot prepusul sau imputarea, că deși
toată dreptatea so faco în numele şefului Statului,. însă nici dignitatea sa;
nici independinţa corută de autorităţile judeciitorești nu'suforă vroun amestec
„afară din sânul acestora; că singura, prerogativă potrivită cu înalta poziţie a

unui Domnitor este aceea citată la Art. 355, adică de a ușură osânda

de a iortă pe osândiţii criminalişti;

sau

e

«Luând în :privire experiența timpurilor
din urmă, că.puterea curat administrativă, nefiind în destul de dospărţită de către acea judecătorească,
-a,

dat prilej la multe necuviinţa şi abuzuri ;

E

«Imând în privire că atât Codul procedurii: noastre civile, cât şi
criminale
are nevoio de modificări, spre a se mărgini mai bino neatărnare
: ramului
a
judecătoresc şi spre a so garantă prin instituţii cari îi închezăș
luesc acea:

ncatârnare ;

„“cAdunarea . doreşte

a
ca principii

fundamentale

-

la viitoarea

reorganizarea

+ României săfie:
Sa
A
e
«1. Deplina neatârnare a părții judecătorești de puterea” curat administrativă.
«2, Inamovibilitatea judecătorilor. Modul se va hotări prin o
lege vo-

tată do Adunarea legiuitoare viitoare».
Volanţi 73.— Pentru 73.

In Ședința XX
subscrierea,

O

O

Sia

„|

din 20 Noemvrie,

voturilor: a “următoarei

so pășeșto la adoverirea prin

încheieri :

DIVANURILE

Astăzi, anul 1857,

AD-HOC

DIN

luna Noemvrie

IAŞI

ŞI BUCUREŞTI,

1V.
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în 18 zile.

:
«Adunarea ad-hoca Moldovei „doreşte ca, lu! viitoa
rea organizație a României să se adopteze următoarele două principii :
aa
«1. Respectul

proprietăţii,

.

+

.:

DD

aa

«2, Instrucţia publică gratuită şi obligatoare în
toate orașele și Satele»,
«Volanți 67.—Pentru GT...
i
a
pa

„In Şedinţa XX din 20 Noemvrie D-l AM.
Kogălniceanu cetește
raportul său asupra Punctului 12 din șirul
de Cestiuni generale:
— Responsabilitatea Ministrilor.
Se
Sa
Se; păşeștela adeverire
- votur
a,
ilor prin înscriere a următoarei
încheieri :

..

|

|

|

ă

«Astăzi, anul 1857, luna Noemvrie în 20 zile.

«Luând în privire că după

Dan

e

vechea lege a ţerii, Adunarea Obștească în

âmbele Principate a avut dreptul nu numai
de a face legi, dar şi de a trage
la răspundere pe marii dregători ai Statul
ui, precum aceasta se dovedește

prin mai multe

hotăriri ale Adunărilor române,și mai

cu, deosebire prin
hotărîrea sobornicească a 'Ţerii-Românsşti din anul
1652, aflată în Arhiva
Statului din Bucureşti, și prin, care. Adunareaa judeca
t şi a osândit la moarte
pe Stroe: Vistierul mare, pe Radu din, Forcaș
, Vistier al doilea, şi pe 'Tudor

Cămărașul, ca furi banilor țerii şi ai Domnului;
«Luând

i

o

în privire că Regulamentul Organic, Art. 133,
voind a pune un

capăt intervenirii personale şi absolute a Domnitorul
ui în trebile Statului,
a înființat Consiliul Ministrilor și deosebitele Depar
tamente, însărcinate cu
povăţuirea' ramurilor administraţiei publice ;
E

«Că anexa Q XVIII şi Art. 403 din acestaș Regulament
consfinţese prin=
cipul responsabi
«Că

lităţii Ministrilor și a tuturor funcţionarilor ţerii;
acestaș Articol 403 face pe funcţionarii Statului răspun
zători dinaintea

Adunării obștești, îndrituită de a aduce la cunoșt
ința Șefului Statului toate
abaterile ce ar găsi în purtarea acestora şi de
a cere pedepsirea lor ;

«Luând în privire că această responsabilitate,

deși scrisă în Reglement,

nici nu sa aplict, pentrucă Domnii, în loc de a
căută tăria şi temeinicia
Guvernului lorîn păzirea, strictă a legilor şi în iubire
a concetăţenilor lor,

au preferat de a se pune sub

scutul înrâuririlor

şi protecţidin
ilor

afară,
. în
contra, strigătelor și nemulțumirilor naţiei;
E
„«Că prin însuş aceasta ei au izbutita sustrage și
pe Ministrii lor. dela

orice răspundere către țară;

Si

a

|

a

| LL

că Obşteasea Adunare, slabă, necompletă și compusă,
numai, de ele-
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--.

mente atârnate de Guvern, n'a avut niciodată curajul .și
puterea .de a. face .
întrebuințare de drepturile. închezășluite ei prin:Regleme
nt; : . : :...-,

«Luând în privire că lipsei de responsabilităţi: dela întâiul
Ministru până
la cel de pe urmă funcţionar, fie către Adunare,
fie chiar către Guvern, sunt

mai. cu deosebire a se impută toate: călcările. de legi şi toate
abuzurile, toată
lipsa. de dignitate națională, toată, slăbiciunea şi toată
nepăsarea pentru drep-

turile ţerii și pentru binele public, pe cari ades ni le-au
înfățișat Guvernurile ce dela 1834 și până astăzi s'au succedat în Princi
pate ;

* «Luând în: privire” că 'zădărnicindu-se toată responsabilitatea mărilor
funeționari către ţară, Domnul cele mai multe dăţi nu a mai ecrut
dela Mi-

„nistrii săi alte calităţi, decât acelea de a, fi plecaţi la voinţele
'sale ;
«Căşi chiar când uni
din i:
bărbaţii de bine au fost chemaţi a se pune în
capul trebilor publice, încă stăruinţele lor pentru a lucră spre
folosul ţerii
au fost paralizate sau prin lipsade omogenitate cu ceilalţi. colegi
ai lor, sau

prin scurta lor. petrecere în funcţii şi mai ales prin pretenţia Domnit
orului
4
de a fi singurul îndrituit a conduce pcârmuirea și prin

singurul răspunzător;
«Luând

în privire că din cauza

|

urmare

E

de a. fi și

Sa

lipsei de .responsabilitate a Ministrilor,

veniturile Statului, în timpurile normale, în loc de a fi: întrebuințate
numai
întru desvoltarea naţională, morală
și materia
,lă a țerii, sau risipit, cea mai
mare, parte în zadarnice sau! nelegiuite cheltueli, ori în folosuri particulare,
ascunse sub. deosebite numiri de' dări.în întrepriză, de răsplătiri, publice
, de,
despăgubiri şi tot felul de: transacții neicrtate ;
E
«Luând în privire” că lipsa de responsabilitate este cauza princip
ală că

administrația “publică, în loc. să fie energicul agent

al propăşirii şi organu

l
legalităţii, în loc să 'privigheze la apărarea vieţii, onoarei și
proprietăţii cetăţenilor, în loc să contribue la mulțumirea și bunăstarea. naţiei,
-n'a lucrat
decât spre a face nesigure temeliile cele mari ale, fiecărei societă
ţi;
«Că ea este cauza că administraţia înaltă, centralizând în mânile
Sale toate

trebile marişi' miei, a' paralizat toată sfera de acţie și neatârnarea
magistraţilor municipali, a tratat veniturile orașelor ca şi veniturile
Statului, şi

așă a înăduşit, toată, vicaţa, municipală, atât de neapărată
sprea deşteptă

interesul populațiilor pentru“ lucrul public;
i
" «Luând în privire că lipsa de responsabilitate este cazua
că partea judecătorească, în loc să fie 'organul legii şi păstrătoarea drepturilor
și a averii
catățe
nilor şi prin

urmare

să fie o putere

ncatârnată

și respectată și de

Guvern și de țară, a devenit un corp d& funcţionari direcţi
ai Domnului,
supuși nu la legi, ci la ordindle acestuia ; '

a

«Că ea este cauza puterii extralegale, ce unii din Ministrii
dreptăţii și-au
insușit, prin simple raporturi către” Donin, ba şi chiar
prin simple apostile

DIVANURILE AD-HOC DIN IAȘI ŞI
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de a anulă hotăriri, judecătorești,
prin răstălmăciri 'și necompetente
ordine
de a pune în îndoeală şi în nes
iguranţă
tot ce este mai: sfânt în' lume:
proprietatea, și. chiar de a sfărâmă,
deadreptul legiuiri întregi şi 'Îns
uș stipulaţii
din Codicele civile şi penale;
-..
. i
a
«Luând în. privire că. lipsa de
responsabilitate este cauza că
oștirea națională n'a, căpătat decât o
părelnic

ă desvoltare,
nituri ce i se destincază
prin bugetul țerii:; - «Că ea

este cauz

în potrivire cu marile ve. i

a că 'ades demnitatea, uniforme
i
„Naţional sau sacrificat interesu
rilor străine ;

și onoarea steagului

«Luând

Ă
în privire că din lipsa, de responsa
bili
tate
,
aver
ile”
bise
rice
şti
menite mai cu deosebire pentru
folosinț

a, publică, și fonduri și veni
turi S'au
risipit, cele. întâi ori prin neapărarea,
lor 'despre pretenţiile acolisitorilor-m
e- *
gieși, ori prin nelegiuite: și păgu
bito

are schimburi ; iar cele al doil
ea prin
întrebuinţarea, lor în cheltueli cu totu
l nepotrivite cu menirea lor, lăsând
u-se
în părăsire îmbunătăţirea morală
și materială a clerului, mai ales a
celui de
mir, Şi nepurtându-se vreo

grijă nici pentru zidirea, nici pent
ru gătirea, ba
nici pentru păstrarea, lăcaşurilor
religioase, precum triste martore
sunt ruinele
catedralei din Iaşi și ale Episcopiei
de Roman; . |
Da
u
«Luând. în privire că lipsa de resp
onsabilitate este cauza puţinului
progres
ce, cu ioate marile venituri

, a făcut instrucţia,

publică, mărginită fiind aceasta
în câtevă şcoale necomplete prin oraș
e, şi neluându-se încă până astăzi cea
mai mică măsură pentru desvoltarea
intelectuală a populaţiei sătești, lăsată
în întuneree ; o

|
o
| e e.
Na
Ma
«Luând în privirecă din lipsa de
responsabilitate, lucrările publice, atât
de neapirate spre desvoltarea bogă
țiilor noastre naţionale, n'au produs
nici
un rezultat, afară decâ
bani-şi de muncă,

t câteva şosele, cu toată însemnătatea
; capitalelor de

ce pentru aceasta 's'au pus

«Luând în privire

că nuniai

cuvânt impută abuzurile

„şi actele

obșteasca,

arbitrare

la dispoziţia Guvernului;

lipsei de responsabilitate se pot cu
drept!

de putere, însuşirile de atribuții

ale deosebitelor Departamente,

nemulțumire,

și din

.necontenitele: tânguiri şi opoz

necompetente!

cari au rezultat

iții ce s'au ridicat În
țară în contra, tuturor guvernelor; chiar
și când" acestea, voiau a face binele,
abuzuri şi tânguiri cari au provocat mijl
ocirile la înrâuririle și intervenirile'
străine, și din cari apoi a rezultat şi!
călcarea autonomiei Principatelor;
«Luândîn privire, în sfârşit,. că resp
onsabilitatea Ministrilor este -sing&urul chip: m
e
e
Mă î
«Pentru a pune un capăt relelor trecutul
ui, pentru a statornici în "România
un Guvern tare, drept și nepărtinitor
, pentru care progresul să fie o leg
e;
«Pentru a impune și ocârmuitorilor
şi ocârmuiţilor respectul legalităţii j
.
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„i.

„Pentrua da. însuş Domnului o putere spre -a:se împotr
ivi la cererile şi
sil

Di,

ati

|

;. «Pentru, a pune „pe, Domnitor mai presus de tângui
ri,
luptele partidelor, și aşă a-l face n&violabil ;
IL
„„*Pentru ca

de' patimi

şi de

Ministrii

să se priveascăși să' ocârniuoască ca funcţionari
'ai
ţerii, iar. nu, ca instrumen
oarbete
ale voinţei. Domnitorului ;
«Pentru a face ca în viitor demnitatea și drepturile
naţiei să nu mai fie
sacrif
icate la toate interesele, pretenţiile și înrâuririle

străine;

i
«n sfârșit pentru ca autonomia României să fie un
mare și sfânt adevăr ;

„Adunarea ad-hoc a Moldovei

doreşte și primeşte

„a, României următoarele baze fundamentale:
3

«l, Responsabilitatea

la viitoarea

a

organizație

Ministrilor înaintea: Adunării generale,

«II. 0 lege. specială votată de Adunare în cea:
întâi scsie va. statornici tribunalul însăreint cu judecarea Ministrilor
puşi în acuzaţiede
Adunare. .
Ie
a
Da
Ea
«III.

Ministrii

Şeful Statului,

osândiţi,* în nici întrun caz, nu .vor putea fi
iertaţi
de

o

Votanţi 71. — Pentru A...
+

„In Şedinţa XXII

din 26 Noenwvrie; d-l JM, Kogălniceanu cetește ra„Portul său asupra Regulării Tributulii :către
“Inalta Poartă. .
Adunarea, după :ce ica' raportul 'in discuţiune, îl: prime
ște şi pășeșto la adunarea votului prin următoarea încheiere:
a
„„tAnul,,185luna
7, Noemvrie 26 zile. i

Rae

«Luând;în privire că prin vechile Capitulaţii. pentr
u protecţia garantată
de glorioșii Padişahi otomani Principatelor Române, aceste
a sau îndatorit la

o dare anuală

(redevance annuelle), și anuine Valahia cu 3.000
bani roșii

sau
galbeni, sporit apoi la 10.000 bani roşii, și Moldavia cu
4.000 galbeni sub nume
depeșeheș;
SE
E
„«Luând în privire că această dare n'a ridicat Princi
patelor. suveranitatea
lor, pentrucă după „dritul gintelor un. stat, întru
cât își păstrează neatârnarea
Guvernului,; poate. pentru siguranța sa ase pune
sub protecţia unui alt Stat,

şi chiar a-i plăti şi un tribut, fără ca prin
aceasta

să piardă cevă

din suveranitatea, sa, precum Însăş istoria otomană ne doved
ește, că Stituri creștine
cu mult mai puternice decât Principatele au plătit
Turciei tributuri mult
mai mari, fără ca prin aceasta ele să fi contenit
do a fi Staturi suverane ,
ale Europei ;

a

| «Luând, în privire că darea anuală, contractat: de
Valahia la sfărșitul
pie
secolului al XIV-lea şi de Moldova, la începutul
secolului XVI, deşi în urma

DIVANURILE AD-HOC DIN IAŞI ȘI BUCU
REŞTI, 1v,
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timpurilor și a lovirei Capitula
ţiilor necontenit a sporit, însă
. Principatele
pururea ori: sau împotrivit, ori
au protestat”în contra jisnirii
făcute drepturilor lor, precum dovedese:
pi
ae
ca) Retr

agerea din, Domnie

rele, zic analele, văzând

că

a lui Petru Şehiopul al Moldaviei
(1591), ca-

Turcia

voii a spori darea până la suin
a do
10.000 galbeni, preferă a-şi părăşi
tronul şi țara, decât să se facă dela
el un |
asemenea început;
n
: «b) Lungile lupte: ale

„alţi Domni

din Moldova,

" pitulaţiile (erilor;:

lui Mihaiu. Viteazul; ale lui Aron
" Vodă și ale atâtor
și din Valăhia, întreprinse numa
i spre a apără Ca-

|
:
«c) 'Tractatele încheiate în 1710
şi 1711 de Domnii Brâncoveanu
și Cantemir cu Petru cel Mare și pe
cari; istoria este martoră, aceşti.
Domni le-au
încheiat numai pentrucă Principa
tele se vedeau amenințate de
a fi prefăcute în. pașalâcuri ; . PR
a
Stă
«d), Petiţia Adunărei generale din
Valahia, adresată în 16 Martie 1718
Imperatorului Germaniei, şi rugânduse ca, la încheierea păcei cu Turc
ia, triDutul să se. reducă, după cum eră
din vechiu, desființându-se adaosul
impus
cu sila în timpul Domnului Brân
coveanu ;_
e
«Lu
ând

în privire că după "pacea

dela Prut şi

după punerea Domnilor
străini în. capul Principatelor, pre
cum În mai multe âlte condiții,
asemenea,
și în privirea dărei Principatelo
r,
nu s'au mai păzit stipulaţiile
Capitulaţiilor, ci necontenit s'au sporit și s'au
îmmulţit dările băneşti sub deosebit
e
riumiri de haraciu,. baoram.
peșcheș, rachibia, idighe, emfi
emuc
ates
i,
mucarel şi multe altele, afar
ă de darea de producturi, vite,
: cheresteă,
salahori, afară de multe și nenumă
rate daruri silite, plătite Hanului
“de Crâm,
Sultanului de .Bugcac, Vizirului, Pași
lor dela Sarhaturi și la toți puternic
ii;
cari absorbiau toate veniturile, toat
e mijloacele țărei;. - . -.
.
: «Luândîn privire că aceste
nesfârșito dări au motivat.
mijl
ocir
ile
Rom
ânilor la protecţia Puterilor creștine
, Rusia, şi Austria ;
«Că, aceste tânguiri au îndemnat
pe Curtea Rusiei să, stipuleze în
Articolul
XVI, punctul 8, al 'Tractatului de
Cuciue-Cainargi (17 Iulie 1774), redu
cerea
dărei Principatelor, plătită acea
sta la comisari trimiși numai
din
cinei
în
cinci
ani, şi: reaşezarea âmbelor

ţări în toate folosurile, de. cari ele
se bucurau în
timpul lui Mohamed IV (1648—168
7);
ae
a
«Că
cu-.
toate stipulaţiile, dările urmând
.în sporirea lor, trimisul Curţ
ii
Rusiei și. internunciul Austriei, înte
meindu-se pe 'Tractatul de Cainarei
și
pe
Convenţia de: Biuclu-Cavac, au
>
dobândit dela Poarta, Otomani:
senedul din
28 Decemvrie 1783 (15 Sefer 1198)
și Hatişeriful dat tot “atuncea Domnilor
âmbelor ţări,şi prin cari Poarta:
sa îndătorit din nou:
: A

«a)A: reduce darea âmbelor. Principate
la suina colectivă, de 477.444. lej
%

.
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20 parale, răspunsă în. tot anul la Constantinopole, și la o altă sumă.sub
nume

de beiram şi 'rechiabia și mărginită în 130.000 lei pentru

în 115.000 lei pentru Moldova;
-«b) A nu mai cere nimica dela, Domni „pentru
“ muirei Principatelor;

Valahia

Şi

ţinerea lor în capul ocâr-

“«C) A nu mai luă nimica nici dela, țară, nici dela Domni

scaun;
«d) A nu învoi paşilor, cadiilor şi altor funcţionari
Domni sau ţară vreo dare oarecare;

turci

la suirea lor „pe
de a cere del

«e) A scuti pe Domni de îndatorirea de a trimite daruri Paşilor la intrarea
acestora în funcţii ;'. .
n
<f) A nu mai trage: din “Principate provizii şi cherosteă decât cu anume
plată ;
«g) A desființă luareea mieilor fâră, plată şi tocmealăi;
«h)- A nu trimite comisari în Principate decât îîn cazuri extraordinare, și
a nu-i lăsă să ica dări și peşcheșuri;
|
«Luând în privire că aceste îndatoriri nopăzindu-se cu , deplinătate, Inalta

Poartă, după stăruințele Rusiei, a mai slobozit şi în 1802 (Gemazil-Achâr
121) un nou Hatişerif, prin care s'au declarat desfiinţate toate dările în bani
și în producte, câte s'au fost așezat peste cuprinderea senedului: din 1783;
«Luând în privire că deși prin Art. 5 al Tractatului de București (1%/.5 Maiu
1812) şi în urmarea trecerii Basarabiei către Rusia, Inalta, Poartă sa înda-

torit a scădeă dările Moldovei în proporție cu
totuș dările

și darurile -silite s'au

micșorata. întindere

ținut în mărimea

lor

de

a, jărei,

mai nainte,

în-

cât din suma, de 1.433.047 lei, ce formă veniturile ţărei în anul 1819, s'au
dat Porții, deosebiţilor Paşi şi altor funcţionari

și

trimiși

turci,

şi pentru

deosebite însărcinări din Constantinopole, nu mai puţin decât opt sute mii
de lei, precum de dovadă slujeşte sama originală a Visteriei din acel an
(1-lunio 1818—31 Maiu 1819), și când, chiar după senedul din 1783, atuncea
când Moldova se întindeă până la Nistru, toate dările trebuiau să se. mărginească în suma de 282.944 lei;

«Luând în privire că prin Tractatul de Adrianopole, încheiat în fu Sep-

temvrie

1829, Inalta, Poartă s'a îndatorit ca toate dările, atât în bani, cât şi

în natură, la cari erau supuse Principatele, să le reducă într'o singură sumă

bănească anual plătită, și într'o altă sumă echivalentă dării pe un an,
plătită aceasta la fiecare schimbare de Domn, scutindu-se prin aceasta

Principatele de orice dare de producte și restatornicindu-se în' ele vechea
libertate de comerţ ;
«Şi că prin 'Tractatul de San-Potorsburg (29 Ianuarie 1834), darea anuală
pentru anibele Principate sa hotărit la suma de șase mii pungi, adică trei
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milioane lei monetă turcească, care sumă,

înscrisă în Regulament sub nume
de dare la Inalta, Poartă (redevance ă. la Subl
ime Porte), sa plătit fără întrerupere
până astăzi ;

-

«Luând în privire că după cea de pe urmă
retragere a armici rosiene din
Principate, E.
S. Derviş

Paşa, Comisarul

otoman,

prin

procl

amația sa din
Septemvrie 1854, adresată locuitorilor țărei, le-a
făgăduit în numele M. $. |.
Sultanului păzirea tuturor drepturilor lor ab
antiquo ; - :
a
«Luând în privire că la Conferinţele din Viena
, chiar în întâia. ședință,
„ținută în 15 Martie 1855, plenipotenţiarii
Franciei.şi ai Angliei s'au unit cu
principul rostitde Principele Gorciacofi, că
desființarea 'Tractaturilor între
Rusia şi 'Turci
a nu puteă, la, încheierea păcii, să rădice
Principatelor nici
unul din foloasele, de cari ele sau fost
bucurat mai înainte;
MI

«Luând în privire că atât în faţa declaraţie
i E. 8. Derviş

principului adoptat de

Conferinţele

din

Viena,

consfinţite

Paşa, cât și a
amândouă

prin
Art. 22 din Tractatul de Paris, nici întrun
fel nu sar putcă luă în conside=
raţie. Art. G din protocolul Conferinţelor. din
Constantinopole, carele se pare
a ţinti la o. sporire a dărei Principatelor
prin cuvintele.că «Valahia și Mol«davia,
vor plăti fiecare pe an Guvernului imper
ial un anume tribut, care so

«va hotări într'o sumă potrivită, şi
măsurată»;

Sa
a
«Luând în: privire că suma hotărită -prin
'Tractatul
de Adrianopole de a se
da Inaltei Porţi la fiecare Domnie nouă
este nu numai contrară cuprinderei

vechilor Capitulaţii, dară şi. se pare a fi o'răs
plătire, (une prime) pentru fiecare schimbare de Domn, când Principatele
mai ales au irebuinţă: de -un
Guvern statornic
-". «In conformitate

şi permanent;
_.
-.
a
i
cu dorințele rostite în şedinţa din 7 Octom
vrie, Adunarea,

ad-hoc. a Moldovei doreşte ca: mărinimo
asele

a hotărî

chestia dării Principatelor

îrivit „cu necontestăbilul
lor drept.&
Au

Puteri garante să

către Inalta Poartă

-

e

-

votat pentru unanimitatea de 78 votan
ţi.

„_In Şedinţa

hinevocască

întrun

chip po:

|

XXVI din 13 Decemvrie, d-l Cons

tantin Huriiuzahii
cetește raportul său asupra— Regulărei Prun
tariilor, Navigaţiunii
și. Comerțului pe Dunăre.
|
o
i

„_ Adunărea încuviințează propunerea, făcut
ă prin raport şi pășește
la adeverirea, votului prin înscriere asup
ra următoarei încheieri c
i
cÂstăzi, anul 1857, luna Decemvrie în 13 zile.
.
iii
«Ştiut este:
«I, Că. Principatele

:
Moldova; și; Valahia,
ii

“

nu
ei

SI
Ra
numai în timpurile. vechi,
e

LI

a

ea

SU

.
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ci și în urma Capitulaţiilor - “co ele au încheiat cu „Imperiul
întindeau de. âmbe părţile Dunirei până la Marca Neagră ;
«Acest fact istoric so. dovedeşte între altele:
<a)

Prin titlurile lui Mircea Vodă,

Domnul

Valahiei,

Otoman,

se

carele._a încheiat cea

dintâie Capitulaţie cu Turcia, titluri între cari se cuprindeau şi următoarele:
Stăpânitor al ţărilor din amândouă părţile” Dunărei

până la Marea Neasră, al

cetăţii Drista (Silistria), Despot al Dobrogei ș. c. |.
-«0) Prin 'Tractatul dintre Sigismund, Regele Romanilor, al Ungariei ș.c.l.
şi Vladislau, Regele Poloniei, din 15 Martie” 1412, despre modul cum si se
împartă între ei vecinicul pom de discordie—Moldova—, la întâmplare când

Alexandru, Domnul acelui” Principat, nu le-ar da ajutor în contra Turcilor.

Tractatul acesta stipulează între- altele, că din teritoriul Moldovei, acel dintre
Prut şi Marea Neeagră, jumătate, împreună cu cetatea Chilia, să se dea lui

Sigismund, iar cealaltă jumătate, împreună cu cetatea Achermanul; lui Vla-

dislau ;
«c) Prin mărturia lui Inca
E
Silvie în Istoria Europei: Despre Ungaria (Cap. 1,

II, VI), carele zice că Valahia (Moldova),
până la Marea Neagră (ca 'TIransilvanis

începând dela
incipiens,. usque

tensa pelagus»);
«d) Prin mărturia,

Vornicului

Ureche (în Analele

Ardeal, se întinde
ed Eusinum

pro-

Moldovei, pag. 98), care

Încredinţează că hotarul: Moldovei se întindeă până la Nistru și până la Mare;
ce) Prin mai multe hrisoave domnești,

cari

arată că

Domnii

Moldovei,

între alte titluri, aveau și acel de «stăpânitori dela plaiuri până la mare»;
«f) Prin mărturia Prințului Dimitrie Cantemir (în «Descrierea Moldovei»,
ed. germană, pag. 89), carele încredinţează că despre amiazăzi hotarul Moldovei sa întins totdeauna până în Dunăre, iiar despre răsărit până în Marea
Neagră ;
«9) Prin hărţilegeografice cele vechi şi chiar acele din secolul al XVIII- -lea,

în cari
anume
Euxin
all.

Marea Neagră, începând dela Acherman până la gurile Dunărei, și
până la aceea a Sf. Gheorghe, se numeşte Marea JMoldorei lo Pontdela Moldavie);
Că Basarabia formă a treia parte a Principatului. Moldovei și cu-

prindeă în sine ţinuturile Bugeacului, Ismailului, Achermanului și Chiliei; ;

«III. Că prin urmare şi

brațurile Dunărei,
și se întinde până

şi anume
la Marea

Principatului Moldovei; -

acea

parte din

Basarabia,

care

se află între

între acel al Chiliei și acel al Sf, Gheor ge,
Necagră, a fost proprietate necontestabilii a

«Adevărul acesta, se dovedeşte:
aa)

Prin situaţia cetăţii moldovenești

Chilia veche ([ski ilia), după cun

mărturisesc ruinele cari se află în lăuntrul Deltei,

într'o

depărtare însem-

bă
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nătoare dela malul drept al braţului “Dună
rei, . numit 'al Chiliei, aproape de
gura acelui râu, și care stăpânii tot torit
oriul din cupriusul Deltei;
«6) Prin numirile românești ale mai multo
r locuri, pârae, vii, lacuri, însule, ș. a. din cuprinsul Deltei, numiri cari și până astăzi s'au conservat,
deși -teritoriul pe care ele se află, după
stipulaţiunile Tractatelor ruso-turceşti
dela Bucureşti și. Adrianopole, au rămas
nelocuite. Din numărul acestor
numiri însemnăm aici numai următoarel
e :
!
e

«Intre braţul Chiliei Și brațul Sulinei:
Insulele Ionești, Balta Dracului,
„lacurile Păscariului, 'Tătarul mare,
Tătarul mic, Tanga, Piperiu, Fortuna,
'. Boldu, 'Tăslăneşti, Roșca, Babele; |
ă
«Intre brațul Sulinei
Și braţul Sf. Gheorghe: Lacurile Dragu
linul mare,
Dragulinul mic, Vălenii mari, Vălenii mici,
Lumina, Porcul, Porculeţul, Lacul
lui Isac, Isăcelul, Roșulea, Roșuleţul,
Bivolul (în.jos de Sulina lângă mare),
Bivoleţ, Coliba Pescarilor, Obrotenii,
Lacul Brumei, Coliba Ţuţuenilor;
„«6)

Prin nenumerabile acte de stăpânire, exerc
itate de

către Domnii Moldovei, din cari aici amintim numai urm
ătoare
:. le
Cesia prin care Petru Vodă,
Domnul Moldovei, a dat cetatea, Chilici
Ungurilor (1448), pentru ajutorul ce
i-au dat la alungarea lui Roman Voevod
de pe tronul Moldovei; ajutorul
dat de Mohamed II, aliatul lui Ștefa
n cel Mare, la 1462, spre a luă prin
asedie cetatea Chilia veche din stăpâ
nirea Ungurilor; luarea cetăților Chili
a
şi Acherman de către Ștefan cel Maro
prin asalt ; rânduitea de pârcălabi din
partea lui în aceste cotăţi ; rezidirea și
întocmirea, acestor cetăţi de către el;
ospitalitatea, dată în anul 1475 de cetat
ea Chiliei tinerilor Genuezi, cari robiţi la luarea Cafei și duși la Constantin
opole, spre a [i înrolați în corpul
lenicerilor, au scăpat în acea cetate mold
ovenească ; arderea, cetății Chilia
de către Moldoveni în Domnia, lui Petru
Rareș;
d)

Prin

raportul

Divanului

Moldovei

către

Generalul

mandantul :oștirilor ruseşti de ocupaţie din:
1769, râspuns

cuprinde 'și arătarea

lilem,

atuncea,

CO=

care, între altele,

următoare : «lar hotarul țărci Moldovei a fost
până în

Nistruși până în Dunăre,

întru care se

cuprinde

(Acherman), Chilia, Smilul (Ismailul), : 'Fom
arova
cetăţi și locuri la marginea 'țărei ;

Benderul,

Cetatea

(Reni) şi Hotinul,
|

Albă

toate

e) Prin cererea ce deputaţii Moldovei,
trimişi la Petersburg în anul 1769,
au făcut Iinpărătesci. Ecaterinei. în cupri
nderea următoare: «lar când. va
«bine

voi Dumnezeu

sântul prin -nebiruitele: arme ale Impărăţiei

'Tale a so
«supune acele locuri din. Nistru până în
Dunăre, iarăș ne rugăm, ca locurile
«cele ce au: fost din . vechiu ale Moldo
vei: să nu răimâie cu deosebită stă«pânire, ci iarăș către Domnia Mold
ovei să fie împreunate, după, hotarul
«vechiu»
;

«IV,

Că Moldova

i

PI

niciodată. nu s*a supus

:

Imperiului

MR

Otoman

ae

priu

pure

396

ÎN

DIMITRIE

A.

STURDZA

terea armelor; ci de bună voie s*a supus numai sub! protecţia lui, rezervându-și toate drepturile ce constituese neatârnarea, Staturilor, după cum

doredese Capitulațiile ei din 1511 și 1634, încheiate în deplină libertate și
de atuncea până în zilele noastre necontenit întărite de către Inalta Poartă;

«V, Că

prin Art, 3 al Capitulaţiei

tulației din 1634,

„PĂMÂNT

Inalta.

SLOBOD

Poartă

din

1511

și prin Art. 5al Capi-

sa îndatorit a apără pe Moldora,

ȘI NESUPUS

acest

(Art. Lal Capitulaţiei din 1511), de toţi

„cei ce ar puteă si o calce, păzind-o în starea întru care a fost mai
„înainte; fără a i se face vreo nelegiuire, sau să sufere ca să i se facă
„vreodată cea mai mică desbinare sau despărţire“;
«VI. Că prin urmare această îndatorire a Inaltei Porţi so întinde, și
asupra Deltei Dunărei, care eră o parte îutregitoare a Joldor ei; căci acel
ce sa îndatorit a apără totul, sa îndatorit a apără și părţile din cari
se compune totul;

«VII; Că cu toate acestea, Sultanul Soliman la 1538 (adică 27 de ani după
încheierea, Capitulaţiei lui Bogdan cu Baiazid Il) a rupt din trupul Moldovei
o parte foarte mare, şi anume unghiul dintre Marea Neagră, Nistru şi Prut,
împreună cu cetăţile Acherman și Chilia, în cari a pus garnizoane turcești,
și declarând teritoriul rășluit de pământ supus (rai), l-a pus sub ascultarea unui Paşă, — urmare cu atât mai contrarie tuturor principiilor dreptăţii,
cu cât cauza ci na fost alta decât opunerea lui Petru Rareş de a spori

peşcheșul anual de 4.000 galbeni, stipulat prin Capitulaţia din 1511, la suma
de 10.000 galbeni şi a-l preface în bir (tribut);«VIII.

Că. afară de aceasta, în anul

dela București,

Inalta . Poartă a cedat

1812, prin Art. 4 al Tractatului de pace

Rusiei o parte

mare

din

Moldova,

precum şi toată Basarabia, împreună cu o parte a Deltei, statornicind că
Prutul începând dela locul unde intră în Moldova, până acolo unde so varsă

în Dunăre, iar de acolo malul stâng al Dunărei până la Chilia şi până unde
acest râu se varsă în mare, să fie linia de dqdespărţire. a hotarului, însă cu

această condiţie, ca navigația să urmeze a [i comună amânduror staturilor, și

ca insulele Dunărei, începând dela Ismail până la Chilia, ca unele ce sunt

mai aproape de malul stâng, să fie sub stăpânirea Rusiei; |
«IA. Că Inalta Poartă, recunoscând neputinţa aplicaţiei hotarului stipulat

prin Art. 4 al Tractatului dela București, în anul 1817, așă dar în! timp de

pace, a mai

cedat

Rusiei

şi cele două

mari

insule din preajma

Ismailului

şi a Chiliei, adică restul Deltei. dintre braţul 'Chiliei şi acel al Sulinei, după
cum atestează Protocolul încheiat în Constantinopole la 21 August 1817
între Inalta Poartă. şi Ambasadorul Rusiei de lângă ca şi întărit prin Art.2
al Convenţiei dela Acherman din anul 1826;
n» «ă. Că la 1829, prin Art. 3 al Tractatului dela Adrianopole, Inalta Poartă
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şi acel al Sf.

Gheorghe, care ca parte întregitoaro a Moldovei, prin Capitulaţii
solemne,
mărturisite și întărite chiar prin acel Tractat (Art. V), a fost încredinț
ată,
protecţiei Imperiului Otoman;
E
«Pe lângă acestea luând în privire:
.
SI

«1. Că Tractatul de Paris, prin Art. 21, a hotărit
Rusia să fie întrupat în Principatul Moldovei ;

ca teritoriul
-

cedat de

«2. Că în teritoriul cedat de Rusia se cuprind și Deltele Dunărei ;
„_«3. Că mai sus citatul Tratat, prin Art. 22 şi 25, a pus Principatele
Române și drepturile lor, aşă dar și intregitatea teritorială a acestor ţări,
sub garanţia tuturor Puterilor cari l-au subscris, şi prin urmare au garantat
Principatelor Deltele Dunărei, cari li sau restituit prin Art. 21 al aceluiaș
Tractat ;

«4. Că prin Art. 23 al citatului Tractat, Inalta Poartă s'a îndatorit, întro
altele, a conservă Principatelor Române şi deplina libertate de comerț şi do
narisațio;

«Luând în privire:

|

«5. Că art 14 al zisului Tractat a proclamat libertatea Dunărei şi înlăturarea tuturor piedicilor navigaţiei pe ca, și prin urmare şi libertatea tuturor

gurilor ei;
«Luând

..

în privire:

«6. Că cu toate acestea, în urma, protocolului Conferinţelor dela, Paris din
6 lanuarie 1857, Inalta Poartă a luat în a ei nemijlocită și excluzivă stă-

pânire

tot teritoriul cuprins în Deltelo

Dunărei ;

«Luând în privire:
E
|
|
«7. Că modul aplicaţiei de astăzi a acostei măsuri închide cu totul comunicaţia directă a Moldovei cu Marea Neagră; căci braţul Chilici în a sa

"întregime face astăzi hotar numai
şi de acolo până la Vâlcor,. unde
iar dela Vâlcov înainte şi până la
tarului cel mai mic și mai depărtat
carele nu numai nu este navigabil
de vară se poate trece chiar și pe

«Luând în privire:
«8. Că acest hotar nu

în cursul lui dela Ismail până la Chilia
acest braţ se desparte în mai mulţi craci,
mare s'a luat de linie despărţitoare a hodin aceşti craci, şi anume cracul Gâştei,
nici măcar pentru bărci mici, ci în timp
jos;
E
|

E
|
numai a condamnat ' porturile

Reni,

E
Ismailului,

Chilia și Vâlcov, odată atât de înflorite,la neapărată peire, ci încă
a pus pe
Principatele Române în totală neputinţă: de a sc folosi
de binefacerile liber-

tăţii propriului lor râu și de a exercită
gare şi de comerț

dreptul

deplinei libertăţi de navi-

ce li s'a garantat prin Tractatul de Paris,

după

cum

se

dovedeşte din raporturile autorităţilor militare şi civile ale Principatului Mol-
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dovei (vezi pag. 320—321, nota), cari nu lasă cea mai mică îndocală despre

necuviințele noului hotar şi despre tristele lor urmări ;

«Luând în privire:.

o

«9. Că însăiș Inalta Poartă a recunoscut prin acte formale, că chiar delimitarea stipulată prin Art. 4 din 'Tractatul do București, prin care ca codase
cu Basarabia şi jumătate din râul Prutului, precum și toate insulele. cele

mici dintre Ismail și Chilia, nu se poato aplică, și că pentru acest cuvânt
mai cedând Rusiei în' timp de pace —în anul 1817 — și insulele 'cele
mari

din preajma

toriul orașelor

Ismailului şi a, “Chiliei,

cari

Ismail și: Chilia, servind

pururea

au făcut

parte din._teri-

chiar la mijloacele

de vioţuire ale

locuitorilor acestor orașe, ca 'do bunăvoie a întins hotarul până în braţul
Sulinei ;
a
«Luând în privire:
:
«10. Că această neputinţă de aplicaţie, care a motivat în anul 1817 întinderea hotarului până în braţul Sulinei—și se află doserisi cu atâta lămurire în Art, 2 din Convenţia dela Acherman
— după
, despărţirea insulelor
ce formează întâia Deltă, şi care se află în faţă cu Ismailul și cu Chilia, de
oraşele de cari ele pururea au atârnat, n'au încetat'a există, și până astăzi,
și încă întrun grad mult mai mare, fiindei Moldovei nu sau înapoiat nici
măcar insulele cele mici dintre Ismail și Chilia, cari s'au fost dat Rusiei
în anul 1812 împreună cu Basarabia;
«Luând în privire:
a
o
ME
«11. Că motivele cariau servit de bază la regularea hotarelor. între Rusia
şi Turcia merită a fi luate în cea mai de aproape consideraţie și în folosul
Moldovei la așezarea hotarelor dintre ea și Turcia, cu atâta mai mult, -cu

„cât este obştește ştiut că Moldova până la cedare
- Basarabic
a i de către Inalta
Poartă, în anul 1812, a exercitat fără cea mai mică împiedecare sau contestare dreptul liberei plutiri nu numai pe braţul Chiliei în toată a lui întindere, ci şi pe celelalte braţuri ale Dunărei, a cărora curăţire până la
pacea dela Adrianopole, din 1829, oră încredințată numai pârcălabilor moldoveneşti ;
«12. Că chiar prin însuş Hatișeriful M. S. Sultanului din 1774 (anul Egirei

„1188 luna Şeval), slobozit Principatelor Române, Inalta, Poartă a recunoscut

în punctul al IX-lea, că anaduna, adică matea Dunărei, trebue să despartă
Principatele de Turcia, și că prin urmare această linie trebue să se întindă

până la Marea Neagră, servind de hotar despărțitor între Principate şi "Turcia

matca cracului principal al Dunărei;

«Luândîn privire:

|

|

“«13. Că Moldova are necontestabilul drept de u reclamă tot teritoriul cedat,
de Rusia prin Tractatul de Paris, fiindcă, după cum mai sus sa dovedit, cl

|

DIVANURILE

AD-HOC

DIN IAŞI ȘI BUCUREȘTI,

1Y,

399

a “fost şi” este propiiatatea” nealienabi
lă şi parte îintregitoare a acestui Princ
ipat, care prin Capitulațiile sale, puin
du-se numai, sub: protecția Imperiul
ui
Otoman, niciodâtă n'a

renunțat nici-la deplina neatârnare

a existenței sale
politice şi naţionale, nici la întregitatea
teritorială, garantate prin Capitulațiile
încheiate cu Inalta Poartă, și prin urma
re :
„
e
«14. Că Principatele Române sunt cu
atâta mai mu
în lt
drep
tate dea cere
stătornicirea unui hotar favorabil navi
gaţiei și comerțului lor, așă dar modificarea, hotarului de astăzi, carele
le-a luat cu totul puţința întrebuinţărei
„acestor drepturi, garantate! de cel „mai
mare act al secolului nostru ;
«15. Că fără insulele cele mari co sunt
în faţă cu Ismai

lul şi cu Chilia şi
cari în 1817 sau cedat Rusiei, tocmai
pentrucă cele crau neapărate pentru
aceste orașe, do.cari din vechime au
fost atârnate, porturile Ismail, Chilia,
și Vâlcov sunt amenințate de o depl
ină ruină, și în sfârşit:
a
«16, Că chiar când braţul” Sulinei
sau al Sf. „Gheorghe, după. binevoitoarele măsuri. ale Europei, s'ar curăţ
i pentru a servi navigaţiei și comerţul
ui
celui mare, totuş Principatele au ncap
ărată nevoie să [io singure stăpâne
pe
cracul' Chiliei, spre a-l. puteă curăţi
și face navigabil pentru comerţul și plutirea lor specială ;
i
a
:
i
pi
«Adunarea ad-hoc â: Moldovei dorește:
şi roagă pe Puterile “garante să
binevocască a încu
viinţă. rectificarea

noului

hotar

dintre Principatele
Unite și Imperiul Otoman prin 0
Comisie Europeană, conform cu: nepr
escriptibilele drepturi de proprietate,
de-libertate. de navigație și comerţ,

garantate Principatelor Române

de

Paris.

Votează

,.:

pentru

Na

prin Art, 15, 21, 22 şi 23 din 'Practatul
|

unanimitatea de 76 votanţi.

In Sedința XXX

:

din

20 Decemvrie, d-l Anastasie Panu, cetește
raportul atingător do Statornicirea, vela
ţiiloi Principatelor cu Pu:
lerile garantate, în caz
de călcarea „drepturilor. României.

;Comisiun
. rându
eă
ită a prelucră proiectul. de încheiere în
privirea; noului
şir de Costii de interes general, are
onoare a supune bincvoitoarei. luări
aminte

a Adunării următorul: proiect: ...
A
N
E
- «Luând în privire că încă la Con
ferinţele
dela
: Viena, în şedinţele din 17
și 19 Martie 1856, Inaltele Puteri au
prevăzut cazul de neînțelegere în
privirea, drepturilor și:
Române ;.

interprelaţiei. viitorului -act constitutiv
al Principatelor
|

|
a
“Luând În privire că Art. 25 al 'Ira
ctatului.de Paris a pus Principatele”
sub garanţia colectivă a tuturor Puterilo
r subseriitoare și
ct:

400
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«Că prin urmare orice. călcare a drepturilor Principatelor, din
orice parte
ar veni,ar fi Gontrară stipulaţiilor Tractatului ;
Dă
«Că în asemenea caz, Principatele sunt datoare și îndrituite 'de
a face un

apel. la. nepărtinitoarea şi hotăritoarea, intervenţie a Puteril
or garante ;
«Luând în privire că şi în viitor. pot a se. înfăţoşă
neînţelegeri, cari să

ceară intervenţia Puterilor garante ;
«Luând

i

în privire că pentru ca. garanţia Puterilor subseriitoare
Tractatului

de Paris să, fie lucrătoare şi: folositoare

pentru

Principate,

acestora un mijloe regulat şi neatârnat, prin carele

ele,

trebue

la orice

a se da
trebuință,

să poată cere și dobândi sprijinul făgăduit;
i
«Luând. în privire că, deşi după vechile Capitulaţii, în puterea
cărora Principatele şi-au păstrat deplina suveranitate, ele au avut şi dritul
de a trimite
soli și agenţi politici și comerciali la Puterile străine şi
de a primi asemenea dela, acestea, drit pe care și în urma Capitulaţiilor l-au
exercitat mai
mult timp;'totuș astăzi Principatele sunt reduse de a aveă
numai câte un

singur agent politic lângă Inalta Poartă ;
«Că deşi după Art. 403 din Reg. Org., aceşti agenţi trebue
să fie numiţi

numai de către Guvernele locale şi dintre pământeni, astăzi
însă Trimeșii
âmbelor Principate sunt străini şi impuși de către Inalta Poartă,
şi că prin
urmare ei sunt departe de a fi reprezentanţii Principatelor 'şi de.a
apără
drepturile lor ;:
II
a
a

«Luând în „privire că după: noua poziţie creati Principatelor prin
garanţia

colectivă a, Puterilor subseriitoare “Tractatului de Paris, aceşti
agenți nu sunt
şi nici pot fi îndestulători pentru a reprezentă Principatele
și lângă Puterile .

garante

;

«Luând în privire că fără a se hotări

și preciză

Se

anume

calea legală și

permanență, prin care Principatele, la orice călcare a dreptur
ilor lor, să poată
liber reclamă sprijinul Puterilor subseriitoare Tractatului
do Paris, garanţia
acestora n'ar puteă cu deplinătate răspunde Ia trebuinţa curope
ană şi la bineficătoarele cugetări cari au prezidat la înfiinţarea ci ;
|
-

«Po

temeiul vechilor Capitulaţii ale Principatelor și al Art. 25 din Trac-

tatul de Paris; ::
"
«Adunarea ad-hoc a Moldovei

Se
o
dorește ea mărinimoasele Puteri, la viitoa-

rele Conferinţe, să binevoească a prevedea și a statornici calea
prin care

Principatele-Unite, la orice căleare a. drepturilor lor, din orico
parte ar
proveni, să poată cere și dobândi puternicul sprijin al marelu
i Areopag.&

Adunarea, consultată prin sculare şi şedere,
mitate proiectul de încheiere mai sus citat.
+

adoptează
Si

în miani-
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In Şedinţa XXXI din 21 Decemvrie
cetește propunerea Comisiunii de urge d-] Mihail Kogălniceanu
nță, atingătoare do Cestiunea
Legii Electorale.
|
e
Adunarea, consultată

nimitate

această

prin sculare și ședere, adoptoază
în ua
propunere cu cele mai vii aclamați
i de „Vivat

Unirea Principatelor“. .

«Se păşește la adeverirea votului
prin subscrierea
«Astăzi anul 1857, luna. Decemvri
e în 21 zile. |

«Luând în privire că după vechiul

mâne “Adunările

obşteşti s'au

făcute în ţară și pentru țară;

obiceiu,

convocat

și au

|

«Luând în privire că convocarea
Adunărilor
Bucureşti, după o lege: electorală
făcută afară
cerută prin un caz cu totul excepţio
nal, dar pe

e

următoarei

încheieri :

pururea în Principatele Ro-'
lucrat

după

legi

electorale

ad-hoc actuale din laşi și
din țară, a fost o măsură
care Principatele, în puterea

Autonomiei lor garantate de Tractatul
de Paris, nici că pot a dori de ao mai
vedeâ reproducându-se ;
«Luând în privire că pe cât prin încheier
ea făcută în: ședința din 10 Octomvric, Adunarea, supu

indu-se la îndatoririle presorise ci
de Tractatul de
Paris, sa hotărît a păși la rostirea
dorințelor de interes general,:pe atâta
,
ea și-a făcut rezerva în privirea Auto
nomiei Principatelor, cât și a cestiilor
cari În urma

votului de Unire âmbele țări surori cer
neapărat de a [i desbătute şi votate de adunările întrunit
e; :
|
«Luâ

nd în privire că din toate cestiile,
aceea care cere mai neapărat
împreună lucrarea, âmbelor Adunări,
este aceea a facerei unei legi electoralo pentru viitoarea legislatură a
României, şi că întrunirea, âmbelor.
Adunări nu se poate face mai înainte de
a se recunoaște Unirea Principatelor
de către

Puterile Sarante, Adunarea ad-hoc din
Moldova
sale prin col de po urmă şi neapărat
vot.

«După

împlinirea

de Adunările ad-hoc

marei

dorinţe a naţiei

române,

din laşi și din Bucureşti,

într'un singur Stat și a'lor definitivă
'constituare,

adică

încheie dorinţele
ă

rostită în unanimitate

Unirea

Principatelor

Puterile Sarante sunt ru-

gate de a încuviință, ca ambele: Adunări
ad-hoc actuale să se convoace în
0 singură Adunare, spre a se elab
oră, legoa electorală pentru viitoare
a logislatură a României după principiile
rostite mai înainte de Adunare, îi
privirea, constituării acestei legislaturi»
.
|
aa
«Subscriu pentru în unanimitate,
"«Conform $ 79 din Regu
lamentul“ Adunării,

că Adunarea a încuviințate,

Se

d-lui Viceprezidentul

|

declară

ai

Ei
Analele A.

R.— Tom, XĂXLI1.—

Memoriile SSecț. Istorice.

26

40%
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- Sedinţa

se

DIMITRIE

susperdează pe

A. STURDZA

o

jumătate
'de oră

sp-a:.
re
puteă,

biuroul deliberă - asupra Actului atingător de încheierea
lucrărilor
Adunării și de recunoștință către Puterile garantie.
a

L.a redeschiderea ședinței, d-lui M, Kogălniceanu. cetește următorul act, pe care Adunarea, îl votează în unanimitatea de 71 voturi,
cu cele mai vii și repoţite aclamații de .«Să trăcaseă
Puterile Gavante! Să trăcască Unirea!
«Astăzi, anul 1857, luna. Decemvric

în 27 zile.

".câstăzi se împlinesc trei luni, de când sa întrunit
Adunarea ad-hoc a
Moldovei, convocată,în puterea 'Tractatului de Paris, pentru
a rosti dorinţele

„țărei asupra, viitoarei organizaţii a Principatelor Române. Proces
ele verbale
ale. şedinţelor sale, voturile rostite: de ca, uncle și altele
împărtășite Comisiei Internaţionale din: Bucureşti și aduse şi la cunoștința
publică, sunt
cea mai puternică dovadă de patriotism, de respectul

pentru

legalitute, de

Puteri cari au convocat și Către țara care a ales-o, Adunar
ea,

cu toate pic-

prudința și de
de importanța

moderaţia ce a prezidat în desbaterilo Adunării. Pătrunst
misiei sale, de marile ei datorii, și către binevoitoarele

dicile ce i s'au înfățoșat, a pășit pe calea

de Paris, Astăzi ca are.0 nouă

crările sale,
«In

adevăr,

însemnată ci de către Tractatul

datorie de. împlinit, accea

E
dacă

chiar.

din

început

de a încheii

aa

pentru

lu-

Se

împrejurările

din

lăuntru

misia Adunării eră grea şi poziţia ci mai mult decât delicat
ă, cu-cât mai
mult acum această poziţie a trebuit să se facă îngrijitoare prin .împre
jură-

rile din afară,
a
e
«Adunarea, în adevăr, chiar: din inceput, nu şi-a ascuns greutate
. poziţiei.

Ea eră chemată pe de o parte a păstră în toată întregimea ci autonomia Prin-

cipatelor, consfinţită prin solemnele

Capitulaţii

încheiate

cu Inalta Poartă, a

rosti dorinţele naţiei asupra, viitoarei organizaţii politice, și totodată plecându-se la stipulaţiile formale ale 'Tractatului de Paris, a intră şi în
reformele din lăiuntru. Insăş această ca- le
înfăţoșă mai mult decât greutăţi,
Pretutindenio reformă produce. nemulțumiri și îngrijiri; cu cât mai mult

aceasta a trebuit să se întâmple în Moldova, aflată, într'o. stare de
lucruri
cu totul anormală, expusă la toate intrigile din lăunteu și din afară,
simțind
nevoia
de a-și preface, pe lângă organizaţia politică, și instituţiile sociale
, și

lipsită de tot mijlocul de publicitate pentru a, se putcă lumină opinia public
ă
și combate prejudeţele şi temerile neîntemeiate - răspândite prin răuvoitori:

Aceste împrejurări. nu puteau decât să îngreuie sarcina . Adunăr
ii, aflată pe
lângă aceasta faţă în faţă cu un Guvern provizoriu și, prin însăș
natura sa,
puţin simpatie misiei ci. Toate acestea trebuiau la tot pasul
să îngreueze
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calea Adunărei, -și' dacă că a trecut peste
toate piedicile, aceasta n'a datorit-o
decât încrederei marei majorităţi a, concetăţen
ilor săi, care niciodată nu i-a
lipsit,și prudinţei în 'căreea s'a silit a
restrânge desbaterile sale.
«Răzămându-se.

iului de Paris

pc îndatorirea

au luat,

reciprocă, ca' Puterile

de a lăsă

Principatelor

dorințelor lor și 46 a aşteptă: până la întru
nirea

'toată

subscriitoare 'Tracta=

libertatea

în rostirea,

Conferinţelor :pentru a, se

exprimă asupra lucrărilor din Iaşi și din
Bucureşti, Adunarea. ad-hoc eri, dar
în tot dreptul.să

creadă, că pe lângă greutăţile din luntru
nu.i se .vor în„făţoşă şi greutăți din afart. Din nenorocire
, în tot timpul lucrărilor: săle,
Adunarea s'a. văzut învinovăţită prin impu
tări oliciale, că lucrările sale ar
îi abătute din calea însemnată de Tracta
tulde Paris şi că dorințele sale
ar fi expresia 'nici
de pe urmă

lungind

a. ţărei, nici a adevăratelor trebuințe ale
populaţiei.
Co
notă a Ministerului Otoman, care: acuzi
pe Adunare, ca pre-

și îndoind

agitația ce ar există,

în “Principate,

ca -putâ

nd aduce
turburări serioase, ca compusă în cea mai
mare: parte de oameni cu spiritul
exaltat, ca despărțită prin intrig
parti
delor
il
e ; toate acestea pun pe Adunure
într'o

stare de acuzaţie, despre care ea trebue să.se
apere, și îi fac totodată o situaţie: din care intâresul, tărei îi dicte
ază ca ea st iistrcât se poate
mai curând. - .
N
Sa .
i
a
i
a
” «Liniştea

publică, care dela o „margine până la alta pred
omnește în ţară,
care întrun singur punct nu sa turburat, cu
toate încercările răuvoitorilor,
liniştea care, sperăm:în Dumnezeu, nici. în.
viitor nu se va turbură, este cea.

mai puternică dovadă de puţinele pericole şi agit
aţiice există în Principate,

Cât pentru exaltaţia spiritelor a: majorității
“membrilor Adunărei, procesele
verbale ale şedinţelor, cuvintele oratorilor textu
al reproduse și mai ales voturile date, dovedesc dacă și încât imputări
le adresate deputaţilor Moldovei
„Sunt

moritate, .:

Sa

N

a

e

«Adunarea,în: toată! sinceritiitea, convicţiil
or sale; nu crede: că"a păşit ;din
calea

datoriilor sale către Europa, către Inalta: Poart
ă, către țară ! [a a
plecat: capul dinaintea stipulaţiilor 'Tractatului
de Paris, ea a protestat și
protestează despre” nestrămutata, 'sa „Voinţă de :a respe
otă în toată întregimea

lor drepturile M, 8.1.

Sultanului,

precum

ele sunt conslinţit

e și,
prin vechile noastre Capitulaţii: cu Imperiul
Otoman; ea a apărat
nitate, cu moderație, da» şi cu energie, drepturile
: naţiei române, ea
pe cât a putut, liber și. neîmpiedecat, ' dorinţele!
populaţiei 'pentru

organizaţie. politică şi socială a Principate
lor. Insă, această dator

precizate

cu diga rostit,
viitoarea,

ie, împlinită
din partea, Adunării,
i-a atras
. imputările: de mai. sus, cari răspândindu-se, în

public, a trebuit neapărat
să. contribue. la .sporirea fratriilor din

țară, ..cari
formate și, încurajate de. deosebiți aspiranţilu
domnie, se folosesc - de orice
pretext :spre a, intrigă 'dară în contra dorințelor
Adunării; în care ei cu drept

404.

-

A

”

: DIMITRIE

A. STURDZA

cuvânt văd o piedică
la, realizarea ambiţiei și a intereselor lor particulare.
Europa, care a luat în mânile sale închezășluirea drepturilor Principatelor,
care a stăruit pentru adevărata aplicaţie a Tracfatului de Paris, va judecă
dacă, învinovăţirile din afară făcute Adunărei au fost și sunt meritato şi dacă
acestea, au putut a-i înlesni misia- mai mult decât grea.
|
«Deputaţii deosebitelor clase ale Moldovei, înainte însă de a pune un
capăt lucrărilor lor, sunt datori de a sfârși prin acelaș act, cu care ei au
început, prin. mărturisirea unanimă și sinceră a noștersei recunoștinţe a
naţici. române către Marile Puteri ale Europei, cari i-au recunoscut dritul
de a rosti liber în faţa lumii cari-s drepturile ci, cari-s lovirile ce ele
au primit, cari sunt dorinţele ci pentru viitoarea organizaţie ca nație

liberă și societate europeană. Mulțumită fie marilor şi glorioșilor Monar ni,
cari și-au plecat urechea, la durerile unui popor asuprit, mulţumită și
eternă mulţumită fie-le, pentrucă au primit sub puternica lor saranţio
drepturile și naționalitatea Românilor.
A

aNu creadă binefăcătorii Monarhi, că dorinţele rostite cu atâta unanimitate
în -âmbele ţări. sunt expresia unor idei, unor aspirații momentane. Adunarea
ad-hoc din: Moldova dinaintea lui Dumnezeu și a oamenilor declară că ea

n'a, rostit. decât: marile și adevăratele dorinţe ale naţiei române..
«Adunarea iea, martur pe Dumnezeu, că precum în tot secolul: pretutindeni
şi în toate împrejurările, asemenea și astăzi predomnește dela o margine lu .
alta a Principatelor convicţia,că numai Autonomia plini şi întreagă, aşă
precum 'ea, este consfinţită prin. Capitulaţii, că numai Unirea âmbelor ţări,
că numai un Prinţ străin pus în capul lor, că numai o-Putere Legislativă,
adevărată reprezentaţie a tuturor intereselor” naţiei; pot asigură existenţa
naţională a cinci milioane Români, a desvoltă prosperitatea acestor ţări şi a

împăcă, interesele Europei.—ln toată sinceritatea cugetului, Adunarea declară .
că numai împlinirea acestor fundamentale dorinţe, acestoi neapărate trebuinţe,
poate realiză și face: folositoare şi celelalte dorințe rostite în urmă. Fără a
lor împlinire cu greu un guvernământ, oricât de bino organizat ar fi, va
puteă câștig ă simpatiile naţici, va, puteă vindecă ranele: trecutului, va puteă

introduce în ţară pacea și mulțumirea - generală, și așă a împlini: binefâcătoarele cugetări ale Europei în privirea ţărilor dela Dunărea de jos.:
«Crezând .dar în dreptatea; și generozitatea Marilor. Puteri, Adunarea din
lași, legitimul şi adevăratul.organ al dorințelor naţionale ale Moldovei, aş-

teaptă solemnela lor hotărire ! Intemeindu-se pe aceeaș încredere, ea socoate
de 'cuviință de a chemă totodatăşi binevoitoarea luare aminte a Puterilor
asupra stării anormale, în care Principatele
'se află dela, subscrierea 'Tractatului
de Paris, cu niște legi cari de îndată ce sa hotărit revizia lor, au pierdut
puterea lor morală ; cu nişte guverne efemere și lipsite de sprijinul 'şi con-

DIVANURILE

AD-H00

DIN TAȘI ŞI BUCUREŞTI,

trolul puterei legislative, prin însăș natura lor

menite

1%.

405

de a nu face . decât

lucrări provizorii ; că mai toate ramurile administraţiei
publice în deplină
dezorganizaţie, țările sunt în totală stagnaţie ; toate căile
- de îmbunătățiri
Sunt stăvilite și tot progresul a contenit. Principatele însă: sunt
însctate de
a se vedcă cât mai curând reaşezându-se în deplina
lor Autonomie,

de' a-și

vedeă împlinite marile și mântuitoarele dorinţe, de a proced
ă cu o oră mai

înainte

la aşezarea

acelui

guvernământ

puind un capăt relelor trecutului, să dea
„atâţia ani

național,

tare,

drept,

care,

singur

naţici acea stabilitate” dorită. de

şi de toate clasele societăţii fără osebire, şi fâră

de

care Princi-

patele nu pot speră nici pace,:nici mântuire.
Da
«Această stabilitate şi toate" condiţiile ce-i sunt neapărate, Europa
singură

ni le poate da. Cinci milioane de Români, cu braţele întinse
, cu ochii pironiţi către acel mare punct, unde are a se hotărî soarta,
patriei lor, aşteaptă
cu toată încrederea marele cuvânt, care va introduce bucuri
a și fericirea, în

mijlocul unei întregi naţii, acel cuvânt care va face nemuritor
din neam în

neam,

din secol în secol, numele

binefăcătorilor

Monarhi — acel cuvânt, în

sfârşit, care va vesti învierea României Unite și Autonome !*
III

“Adunarea, ad-hoc din București a votat la 9 Noemvrie o adresă,
de felicitare Adunării ad-hoc din lași; această, adresă a fost cetită în
23 Noemvrie de. Dimitrie Rallet în Şedinţa XXI:
«Intunerecul în care am zăcut până astăzi, despărțiți unii de alţii, aruncaţi în voia întâmplărilor, reduși la cea mai mare stare: de slăbiciune,
ne

făcuse de multe ori a ne descurajă de viitorul nostru.
«Lupte

necurmate, suferințe

crude, “nedreptăţi

ale

soartei,

iată

elemen-

tele în cari am'trăit până acum; speranța însă nu ne-a; lipsit niciodată şi:
provedința se îndură în sfârşit de noi.
-» «Puterile semnătoare 'Practatului de Paris își aduseră aminte, că la o mar-

gine a Europei se află o. nație nedreptăţită,

desmădulată, două coaste ale

aceluiaș corp, două ramuri ale aceluiaș arbore. Voi cei dintâi avurăţi fericirea de a vă afirmă înaintea Inaltelor Puteri, de a le arătă drepturile” neprescriptibile ale Românilor, de a le spune cu acea convincție ce dă ade-

vărul Însuş, — «că avem acelaș început, acelaș nume, acecaș limbă, aceeaş
«religie, aceeaș

istorie, aceeiiși civilizaţie,

aceleaș instituţii, aceleaşi legi şi

dobiceiuri, aceleași temeri și aceleaşi speranţe, aceleași trebuinţe de îndes-

«tulat, aceleaşi hotare de păzit, aceleaşi dureri în trecut, acelaș viitor
de asi-

«gurat şi, în sfârşit, acecaș misiune de împlinit—o.,

ci

«Mulțumită vouă, fraţilor, de aceste cuvinte ; inimile noastre auzindu-le
au

tresăltat, recunoscând în ele adevărata voce
*

a României,

ce se manifestă

cot o
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prin voi mai. întâiu şi pe care 6 auzirăm toemai in momentul cel mare, când
"intram: și "noi pe calcă: însemnată, de' străbunii noștri, și pe care vom merge,
sperăm, împreună și. neclintiţi,- uniţi cu i corpurile; precum suntem uniţi cu

cugetele, cu-sângele, cu inima... !
„ «Astăzi! Europa ne. cunoaște, ne aude și ne vede..
i. «a știe: acum cine suntem și ce suntem.
«Ea a cunoscut ; “drepturile : noastre, şi -de accea a venit a ne consultă de-

spre. trebuinţele și dorinţele: ce avem.—Rătăcirile, rivalităţile ce, ne-au. fost
dezunit au perit prin focul suferințelor de 'sute de ani.— Patria și naţionalitatea sunt în inima

fiecăruia dintre. noi; Unirea, a devenit. credința noastră,

sufletul nostru, vieaţa noastră. Fraţi iubiţi, de acum:n fie-ne soarta cât de:contarie, Unirea este: făcută; pentru noi...
:
:
: «Datele de'7 şi.9 Octomvrie sunt date memorabile, pentru patria noastră.—
Leptitura ce contractim azi îrnpreună, am proclamat-o în faţa lumei întregi

și unii. şi. alții, voi însă avurăţi fortuna a pronunţă cei dintâi această Unire.
Vă fericităm

dar pe voi, o fraţi ai inimilor noastre; pentru :această favoare

a întâmplărei ;; vă fericitim mai cu seamă, că spre a dobândi acel rezultat,
ați avut a vă luptă cu cele mai grele obstacole.
«Unirea de acum va, [i steaua Vieţii noastre, și plini de. încredere într insa
să strigă: împreună:
i
“- «Să trăească România una şi: nodespărţită!»- - |
D-l D. Ralel incheio zicând : «Această adresă îrchue să ne facă cu “atât
mai mar€ mulțumire, cu cât ne vine din „partea întregei fai surori, prin le-

giuiţii ei 'reprezentanţi.»
:
SD
Această adresă se primește cu' cele mai - vii: aclamații de - «să Urteascăi
Unirea», «să trăească România»; şi Adunarea, consultată: prin sculare și şe-

dere, hotăreşte îîn unanimitate, ca văspunsul să se > facă de: biurou.;.
>

„In, Şedinţa XXIII din 29 Noenwvrie, “d Dinziteie Rade! ceteşte
adresa

de răspunş

cățre Adunârea ad- hoG din “Țara- -Românească, :

cAdunarea Moldovei a primit. cu sullotească bucuric adresa, de felicitare,
cu care Adunarea din țara suroră a binevoit a o onoră.
..:
«In adevăr suferințele ngastre au fost mari
unei

cauze! sacre, avurăm, convicţia dreptului

și .prelungite, dar apărători ai
nostru, încât; speranţele: ce

în

trecut ne păreau un: vis; astăzi se upropie de mult dorita, lor realizare.: Dar
fraţilor -de “sânge, de: inimă și de soartă, vom: fi o naţie.. Puterile Europei

și opinia publică, aceasta suverană a lumei, ne pregătesc -un viitor ferice.
Vom

Îi 0 nație, căci pătrunși-de însemnătatea chemării „noastre, ne-am rostit,

în 7'şi 9 Octomvrie,.cu

voi împreună,

dorinţele și nevoile în toată liniştea
?
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IV.

1407

ce ne însullă conştiinţa drepturilor. noastre Și.
cu încrgderea în cel mai mare
act al

secolului acestuia, al Tractatului din 30
Martie:
pc.
„ “Propuner
în Congr
eaes pentru Unirea Principatelor a. motivat
mai: cu
osebire.

consultarea,

dorințelor noastre, și noi am. răspuns ca un singu
r om,

am, exprimat dorinţa 'ce „toţi Românii au moște
nit
cerut Unirea şi garanția Europei pentru drept
urile
-u “Dumnezeul părinţilor noștri, care'nu ne-a
lăsat
triste prefaceri,:ne ya apără, şi astăzi, când așeză
m

național,

N

dela strămoșii lor, şi am
noastre. încăleate.
u ne pierde prin. atâtea
temelia ediliciului nostru

«Ne fericitaţi, pentrucă cei dintâi am proclamat Unire
a,

când

e

aceasta a

fost o singură favoare.a. soartei... .
ca
a
a
'
a
„Ne fericitaţi, 'că ne-am luptat cu multe greutăţi,
acelea însă, deși în destul de serioase, totuş nau putut înecă, suspinele.
unui popul întreg, care fu
ascult

at, de Marile Puteri ale Europei.
a
E
"“«Invoiţi-ne: dar, fraţilor iubiţi, a vă aducc şi noi
cea mai sinceră şi mai
solemnă recunoștință pentru sprijinul ce nc-aţi. dat
în luptele noastre.. | .
«Invoiţi-ne a vă fericităși noi pentru măreaţa
unanimitate cu care Vaţi

Pau

U
D
hotar

»„«Dispar
de. ă,
acum

ele dintre ţirile surori, precum Sau stins orice
simţiride desbinare dintre inimile adovăraţilor fii tot
ai aceleiaş mume!
„«Fie unirea

dul prețios!

cugetelor şi a sufletelor noastre, rădăcina, și unirea,
ţărilor 'roei

N

a

a
- «Unirea de acum fie steaua vieţii noastre și plini do încr
ederc întrinsa
să strigăm impreună:
oi
a
Să
|
„Să trăească. România unași fericităe
„ AcBastă, adresă 'se adoptează
de

și cu âclamaţii:
i

îi

Sa

Adunare în unanimilatea de 78 voluri

a

N

-

n Divanul ad-hoc al Moldovei s'au disetataţ Și
votat optsprezece
I
LR
Iară
a
Cestiuni detiIntereOR
aia
ID
s General.
Pa
i
„Inainte de a începe aceste lucrări, precum și după
ce 'le-a, tor-

Digi

mina
Aduna
t,
rea a votat în unanimitate

Recunoștința Poporulu

i
către Puterile cele mari Europeane, semnatare 'Trac
tatul
ui
de: Paris,
din 30 Martie 1856. e

Român

_ Actul: de 'Recunoștinţă, cotit '45 Mihail Kogălniceanu ae
,în ultima,

Ședință, a XXNXI-a a Adun
'din: ăr
21-:Dii
ecemvrie, a fost votat cu
cele mai vii și ropeţite aclamații de —.Să trăca
scă Puterile „Garante! Să trăească Unirea”!
a
„Acest act, oxpresiunea, .vie și . înaltă a. simțiminte
lor cari agitau
inima. și, sufletul Poporului, Roinân, „sfârșește „astfe
l:
i

a
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«Principatele sunt însetate de a se vedei cât mai curând rezemându-se în

deplina lor Autonomie,de a-și vedeă: îndeplinite marile și mântuitoarele dorințe, de a procedă cu 0 oră mai înainte.la. așezarea: acelui guvernământ
naţional
— tare și drept, — care singur, puind! un capăt relelor! trecutului, să
dea naţiei acea stabilitate, dorită de atâţia ani şi: :de toate-clasele societăţii
fâră osebire, şi fără de care Principatele nu pot speră nici pace, nici mântuire. Această stabilitate şi toate condiţiile ce-i sunt ncapărate, Europa 'sin-

gură ni le poate da. Cinci milioane de Români cu. braţele întinse, cu ochii
pironiţi către acel mare punct, unde are a se hotări soarta patriei lor, așteaptă
cu toată încrederea 'marele' cuvânt care va introduce bucuria şi . fericirea
în mijlocul unei întregi naţii, âcel cuvânt care va face nemuritor din neam
în neam, din secol în secol, numele binefăcătorilor 'Monarhi, acel cuvânt, înî

sfârşit, care va vesti aviar ea României
Cea,

întâia,

dorință

cea mai

a țărei eră,

mare,

cea mai

Unile şi Autonome! »

generală și cea mai naţională

Constituirea Statuhii Român

fiinţei sale în marea

i

și „asigurarea

familie a națiunilor.

Această 'dorință, formulată

în șase

discutată, și votată de Adunare

puncte

, fundamentale, a

fost

în Şedinţa VII din 7: Octomvrie;

si primită cu unanime: urări și nestârșite aclamații de: „Vivat Unirea!

lată cele' 6 puncte: :
"1. Respectarea Drepturilor Principatelor și în “special a "Autonomiei lor, în cuprinderea, . vechilor Capitulaţii încheiate. cu Inalta

Poartă în anii 1393, 1460,

1511

și 1634.

|

2. Unirea, Principatelor într” un Stat sub numele de România.
3. Principe străin cu moștenirea tronului, ales dinti”o familie domnitoare de ale Europei, și ai cărui moștenitori să fie crescuți în
religia țărei.
,

4 Neutralitatea, pământului, Principatelor,

:

5. Puterea, legiuitoare încredinţată unei Obșteşti Adunări, în care:
să fie reprezentate toate interesele nației. |
6. 'Toate acestea sub garanţia colectivă a Puterilor, cari au subBoris “Tractatul' de Paris,
SU
“Celo șaptesprezece Cestiuni Genorale s0 rofoită la
Organizărea
pisenioei — Organizareoa. Statului — şi la, Relaţiunile Internaţionale.
”. Orgganizar ca Bisericei,
"Şedinţa

XI;

1: Religia domnitoare îîn România este Religia Ortodoxă
a Răsăritului.

„2, Exerciţiul Cultelor celorlalte Religii recunoscute va fi
liber, însă cu restricţia prevăzută în Capitulaţii.

DIVANURILE AD-IHOC DIN IAŞI ŞI BUCUREŞTI,
tv.

Şedinţa XI V::
tt

îns
n
mi
o
du

3. Recunoașterea neatârnării Biscricei
Ortodoxe a Răsăvitului din Principatele-Unite de- orice
Chiriarhie ;

păstrându-se însă Unitatea credinţei cu
Biserica Ecun.
menică a Răsăritului în privinţa dogmelor
.
4. Infiinţarea unei Autorităţi Sinodale Centr
ale pentru

'

p
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Trebile Duhovniceşti, :Canonice şi Disci
plinare, unde
a fi reprezentată și: Preoţimea de: mir
a, fiecărei
Eparhia.
5. Nici odinioară şi nici întrun chip
Mitropolitul sau.
i Episcopii țărei nu vor putea [i aleși
dintre străini sau
dintre împimânteniți.
,

Ş

E

“a

EI

pe

Organizarea Statului.

Şedinţa . XI: .. .. „1.: Puterea, armată. națio
nală se va organiză în privirea,
e
n

„neutralității și a sistemului
de apărare a PrincipatelorUnite, și ca, îri caz de' năvălire să poată
cu înlesnire

înfiţoșă o putere îndestulătoare, i -.

„us
:
„9.

2. Recunoaşterea ': dreptului Principatelor

E

AS

„i

a
Redința XV:

naționale
|

ale

buinţă decât pentru apărarea pământului lor.
. Privilegiile de Clase. vor fi desființate în Româ
nia.

Egalitâtea,. tuturor. Românilor înaintea Legei
. :. „Așezarea, dreaptă;şi generală a Contribuţi
unilor, în
proporție cu averea fiecăruia fără deosebire,
Supunerea tuturor la „conscripția, militară,

+9. Accesibilita
pentr
u toți
tea
: Românii la, funcţiile Sta-

XIII:

e

oști

“In nici un caz oștile Principatelor nu se vor
între-

lei,

.* Şedinţa

de

e.

|

i

a putea

înfiinţă cetăţi do apărare. ::
In nici un chip și:în nici: o vreme aceste cetăți
nu

„Yor. puteă fi. ocupate. 'decât
Principatelor.

Şedinţa XII:

.
de

„+

IRI

10, Respectul domiciliului şi al Libertăţii
individuale.

11. Supunerea fiecui numai la Judecători
i prevăzuţi prin
Di
Legi e
ia,
„:.12. Comisii sau 'Tribunaluri Excepţio
năle nu so vor puteâ

înființă în! niciun caz...
. :13, Puterea Exceutivă,şi „Legiuitoare
să fie despărțită în
r
PE
pie
România, e
t
i ar
,
iaD
“edinfa “XVIII: 14. Deplina, neatârna
re a'Păurţii Judecătoreşti de Puterea
Se
a
„curat Administrativă, ...
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Ai
Inamovibilitatea

,
Judecătorilor.

Modul

A
se va 'hotări

::prin-0 lege votată de Adunarea Legiuitoare

Şedinţa. XVIII: 10.

menită :a regulă

drepturile

viitoare.

politice

pentru

-. “pământeni de orice religie creștină, fiind strâns le"“:"'gată. cu Legea despre Indigenate, se va face de Adu„marea Legiuitoare' viitoare.
17.. Respectul Proprietăţii..

i

Şedinţa

Legea

AXĂ:

„18. Instrucţia

publică,

gratuită şi obligatoare

iîn toate

.

Şedinţa

orașele și sătele.
. 19. Responsabilitatea. Ministrilor înaintea Adunărei Generale.
|
20. O Lege specială, votată de Adunare, în cea dintâie
“Sesiune, va statornici Tribunalul însăreinat cu ju-decârea,. Ministrilor puşi în acuzaţie de Adunare..

AĂ:

“21.- Ministrii osândiţi nici întrun
““iertaţi de“ Şeful Statului..
„Sed xxx:

„29, Ambele Adunări

ad-hoc

caz nu

actuale

vor puteă

[i

să se convoace

în

:.0 singură Adunare, spre a elaboră Legea Electorală

„s,

pentru. viitoarea Legislatură a României, după prin- .

“cipiile rostite. mai: înainte de Adunare

în privirea .

'constituir ei acestei Legislaturi.

„ Sedinloa xvr:

a

“Ședhița

AVII:.

. Străinii

petrecători În Principate să fie supuşi juris-

” dicţiei ţărei, fără intervenţia Consulatelor.
Puterile Garante să binevoească a recunoaște vechiul
- „și neprescriptibilul drept al Principatelor-Unite, de a
;i regulă ele 'singure : relaţiile lor comerciale cu alte

IW

Şedini a: x :

_

„ Relaţiunile Imter naționale

ti Staturl!

3. Puterile Garante, recimoscând: vechiul și neprescriptibilul drept al Principatelor, de a regulă ele singure
„hotarele
'lor despre': Staturile vecine, să

“a încuviință: totodată îndreptarea

binevoească

hotarelor Princi-

patelor-Unite prin o Comisie Europeană.
Şedinţa

XXIII:

Şedinţa

XAĂVI:

4.: Mărinimoasele: Puteri Garante să binevocască a hotări
cestia 'Dării Principatelor către Inalta Poartă, într'un

chip potrivitcu necontestabilul
5. Adunarea

-

ad-hoc

a Moldovei

lor drept. * ":
doreşte

şi

roagă

pe

Paterile., Garante să binevoească : a. încuviință notificarea noului hotar dintre Principatele-Unite și Im-

DIVANURILE

ii

AD-HOC

DIN

IAȘI

ŞI

BUCUREȘTI,

Iv.

4ll

periul Otoman" prin o Comisie “Europeană,
: conform

„cu
nepreseriptibilele
bertate, de navigaţie
DD
aa
;. Şedinţa - XXX

SI

ae

drepturi de proprietate, de liși de comerț, garantate Princi-

patelor Române prin. Articolele 15, 21, 22 și 23
din

- "Tractatul:
de Paris.-,
E
3.6. Adunarea ad-hoc a Moldovei doreşte ca Mărin
imoasele

Puteri, la viitoarele Conferinţe, să binovoeascăa pre-

„ Yedeă; şi „a statornici “ calea

prin . care 'Principatele-

„ Unite, la orice călcare a drepturilor lor, din orice parte

ar proveni, să poată .cere
„Sprijin al 'Marelui Areopag.
DISCUȚIUNILE

a

DIN

COMITETELE

și dobândi

CLASELOR.

„ Comitetul “Olerului,

|

In: Ședința XXX 'din .20 „Decemvrie, Comitetu
l

din Nectarie

Hermeziu

Locotenent

de Episcop.

Puternicul

Clorului, compus

de Roman, Ghenadie

Șondro “Locotenent de Episcop de' Huși, Filar
et Seriban Egumenul
Mânăstirii Socola, Calinic Miclescu: Egumenul
Mânăstirii Slatina,
Arhimandritul Neofit Soriban, Arhimandritul
Melchisedec și. Econo„mul Dimitrie Mateaş—au prezentat prin Prea
Sf. Sa Părintele Filaret
Scriban "Raportul
cuprinzând

Comitetul
: adopt
ui,
at -cu: majoritate
12 puncturi:
pa
3

de voturi și
|
i

«Comitetul - Clerului doreşte -ca 'la viitoarea organ
izare a ţiărei si, se ioa do
bază următoarele principii 3
i
a
a
"el. “Autocefalia Bisericei ortodoxe a Moldo-Româ
niei, fiică şi membru
al unei sfinte
sobornicești și upostoleşti Biserici de Răsări
t, al căreia, cap

începător este Domnul și “Dumnezeul

nostru : Isus Hristos,

și

mărturisește şi

păzeşte firă schimbare toate “dogmele şi
slintele canoane apostolice și sinodale, precum şi toate sfintele” tradiţii,: confo
rmându-se “în totul cu credința,
Biseri

cei Răsăritului, pentru care şi pe viitor la 'caz
de nevoie, pentru păstrarea, unității credinței, când Sf. Sinod va'găsi
de cuviință, să se poată con=
sultăîn

dogme cu Biserica Ecumenică.

Ea

«2 Organizarea învățăturilor clerical& întrun
mod, ca preoțimea, atât monahică, cât şi mireană, să posedeze cunoștințele
claselor filozofice şi teologice.

1.43, Organizarea monahismului după nişte
condiţii folositoare Statului. Și religiei, potrivit și cu. sfintele canoane.
. ,-..
i
e
i
«4. Inaintarea în funcţi

ile şi rangurile bisericești să fie bazată, pe
erudiție

și moralitate, dovedite prin: acte şi merite
vederate.

i
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. «5. Potrivit sfintelor canoane bisericeşti. şi” drepturilor clerului ab antiquo,

la Alegerea 'Mitropoliţilor :și Episcopilor, împreună cu Sf. Sinod să iea parte
şi Clerul atât: monahic, “cât şi mirean, prin reprezentanți

extraordinari din

fiecare ţinut al eparhiei 'văduve. - :i:
i!
«6, Toţi servitorii bisericești săi fo salariați și să aibă driturile politice
ca şi ceilalți cetăţeni; osebit de aceasta, pământul hotărit de Regulaimentul
Organic pentru servitorii 'bisericești de pe .la sate

să

se

dea

și pe viitor.

: «7. Fondul clerical atât al. Episcopilor,al. Mânăstirilor fără osebire şi al
Schiturilor, cât -şi'al Bisericilor de mir,să formeze! o singură casă, supusă
la controlul: Sinodului;ca proprietate a Bisericei.
«8. Catedrele de religie prin toate școalele Statului de prin târguri și sate
- precum și prin cele private, să fie ţinute de preoți.
«9. Aşezămintele, speciale şi statuturile: pentru. Episcopii, Mânăstiri, Seminarii, Dicasterii, Biserici de mir și alte instituţii bisericeşti, potrivit cu
duhul sfintelor canoane, să le facă Sf. Sinod Și să le supue la întărirea
Domnitorului, însă păstrându-se. prin acestea, în :puterea sfintelor -ecanoane,

dritul proprietăţii, Bisericei. ...
i,
ăi
me
1 «10, Bgumenii tuturor Mânăstirilor din țari, precum șȘI Roctorii seminariilor
fără osebire,:să nu! fie; dintre străini...

E

pi

«11;; Toate Bisericile: și 'Mănăstirile, “din țară săi ztârne de juisdieția E piscopilor” eparhioți respectivi și. a Sinodului, fără nici o deosebire. : .:;:!....
«12. Nimeni -din 'tagma clericală, să: nu :fie - condamnat şi distituit i “0

judecată prealabilă, după legi și canoane.»

Tea

“ Minoritatea Comitetului Clerului, compusă din Nectarie Hermeziu
și Calinic Miclescu, au prezentat fiecare câte un amendament.
.
Discutându-se în „Adunare atât opiniunea,, majorității, cât și amendamentele minorităţii Comitetului, s'au mai prezentat şi alte amendamente, cari au. fost respinsc, alară do. acel al d-lui M. Kogălni=

coanu, care cercă modificări însemnate la Art. 5, 6, 7, 9și 11 și adlăogirea,. altor două, „Articole 13 :și 14. și un: subamendament al. d-lui
Manolache . Costachi, care modifică, Articolul 6 şi 10.
„ Amendamentul ,; d- lui Mihail Kogălniceanu, sprijinit do d--nii D.
Cazadini, D. Cracte, 7. Sacalov, V. Mălinescu, C. Iacovachi, Dr.
Vârnav, D.. Grigoriu, L. Brăescu, C. Morţun, I. IIrisanti, oră motivată

astfel:

IC

Ie

pi

«La ptopiineita din" partea majorităţii Comitetului: Clerului, subscrisul îşi
iea îndrăzneală de a face următoarele adăugiri şi modificaţi din partea Adu„nării generule: -:!

«Punctul al

-

'

:

5-lea să se: modifice în următorul chip: *

.
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„ «Potrivit sfintelor canoane, drepturilor
clerului ab-antiquo și legei fun«damentale a'ţărei, alegerea mitropoliţilor
şi a episcopilor va urmă a, se face
«prin Adun

area obştească a, țărei şi se va întări de către
Seful Statului, Această,
«Adunare va, fi formată de câtre Deputaţii Legis
lativei, Sinodulși Reprezen«tanţii extraordinari ai clerului monahi şi mirea
n de fiecare ţinut al eparhiei
văduve
n
a
a
«Punctul al. 6-lea: «Toţi 'servitorii bisericeşti
fără osebire vor fi salariaţi ;
cei : vor aveă,

aceleași drepturi politice.ea și ceialalți cetăț
eni în “cuprinderea
„«legii electorale, ce: se va, votă, de. ctitro
Adunările întrunite ale ambelor Prin«cipate. Pământul ce, după Regulamentul
Organic, esto dat parohilor sătești,
«li se va da, şi în viitor. Salariul și celela
lte foloase materiale ce se vor asi«gură clerului dela parohiile ortodoxe,
se vor recunoaște şi clerului dela, pa«rohii

le. catolice.

:

a

i

DI

E
«Punctul al 7-lea: «Fondul clerical atât
al episcopiilor, al mânăstirilor, fără
«osebire, al schiturilor, cât şi al bisericilor
de mir, va formă o singură casă
«administrată de Departamentul averilor
bisericești. Sub nici un cuvânt, ogu«menii mânăs

tirilor nu vor mai puteă ţineă pe seama
lor moşii,ca pe viitor
«să nu aibă a'se ocupă "dec
de împli
ât
nirea înaltei misii spirituale, 'care Id
ceste încredința

tă. Bugetul cheltuelilor de peste an se va, face
de către Sinod
«şi Ministrul Culturilor, și ca toate sămile casse
lor publice, va, fi supus con«trolului Adunării generale. După îndestularea, trebu
ințelor bisericeşti și a
«salariului servitorilor. spirituali, prisosul veniturilo
r se va întrebuință, întru
«spor

irea învăţăturii publice şi alte. așezăminte de
binefacere publică, princip
recunoscut şi prin Art, 6, $ s. din Legea.
pentru ocârmuirea averilor mâ«năstireşti,
E
|
'
i
«Pun

ctul,al 9-lea: să se modifice în următorul chip:
Da
„cĂşezămintele speciale și staturile pentru episc
opii, mânăstiri, seminarii;
«dicas

terii, biserici de mir și alte instituţii biser
icești se vor proiectă, de Sf,
«Sinod, însă pentru a aveă putere de lege, vor
trebui a [i întărite de Guver-

«nământ,—și anume acele de natură administrativă
se vor.supune Seful

ui Sta«tului,—acele de natură legiuitoare se Yor
desbate și votă mai întâiu de Adu«narea, legislativă și apoi, ca orice alte legi,
se .vor supune Domnitorului:»
«Punctul al 11-lea să se modifice:: BE
i
aaa

«Toate bisericile şi mânăstirile din țară vor atârnă
, do jurisdicţia episco«pilor eparhioți respectivi ca întâia. instanță,
şi de Sinod ca instanță de apel;»

«Subscrisul cere apoi a se mai adăugi următ
oarele două puncte, și anume:
. «Punctul al 13-lea: «Mitropoliţii şi episc
opii 'se vor alege în viitor din toți
«membrii.

clerului monahic, cerându-se dela candidaţi
numai virtuțileși con«diţiile spirituale cerute de sfinte!e canoane,
precum și erudiţia teologică. ..
„ “Punctul al 14-lea: «Regularea cestiei Mânăs
tirilor Pământene Inchinate
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i

.

“i:

. «locurilor de jos, ca o'cestie ce este cu totul în competința
ţărei -de'a o
«deslegă, după. rezervele ce: Adunarea ad-hoc și-a făcut încă în ședința din
«3 Octomvrie (protocolul! 5), este , păstrată viitorului Guvernământ al țărei îîn
«deplina: sa autonomie.»
--:-.
m
Ii
«D-lui 'M. Costachi :ceteşte 'un subsămandanient! ai aimandamentul: d-lui
Kogălniceanu și la proiectul Comitetului clerului, subscris de d-lui. şi d-lor

M: Jora, Gr. Vârnav, $. Canano, D. Cozadini, N. Catargiu, N. Bosie:
«La punotul

10 să se adaoge

următoarele. cuvinte :. «nici -dintr'acei cari! în

«viitor sar hirotonisi în -străinătate fără autorizaţia bisericii -din țari».
«La punctul 6 să: se adaoge : «bine înţelegându-se, că odată ce se-va fixă
«salariul întrun chip îndestulător pentru preoții săteni, so va rădică deasupra
” «proprietarilor «sarcina ce-i priveşte astăzi pentru întreţinerea: preoților săteni,
clăsându-se în dispoziţia parohiilor numai casele și grădinile stăpânite astăzi
«do

tagmele bisericeşti.»>

a.

rit

'

i

"In Şedinţa XXXI din 21 Decemvric, Adunarea păseşte la adaverirea, votului “prin
«Astăzi,

subscriere

în unanimitate: a următoarei . incheieri:

anul 1857, luna Decemvrieîn 21!'zile. :

-"cAdunarea ad-hoc a Moldovei doreşte ca la viitoarea organizaţie, d „firoi ssă
sc iea:do bază următoarele principii :
al, „Autocefala biserică + ortodoxă a
unei: sfinte“ sobornicești și apostoliceşti.
începător 'este Domnul 'şi' Dumnezeul
păzeşte fără schimbare toate dogmele
dale, precum și toate sfintele tradiţii,
Bisericei Răsăritului, pentru care și pe

a
Sati
Moldo- Romnici, ficăi și membru al
Biserici de :Răsărit,'al căreia, cap şi
nostru Isus .Hristos,: mărturisește şi
și sfintele canoane apostolice. şi sinoconformându-se în totul cu credința
viitor, la caz de nevoie, pentru pă-

strarea, unităţii. credinței, când Sfântul Sinod va găsi de cuviinţă, să se poată
consultă în dogme

cu Biserica Ecumenică. '

i

iza

„«2: Organizarea învățăturilor elericale înti'un mod ca preoțimea atât monahică, cât şi- mireană, să posedeze cunoștințele claselor filozofice şi teologice.
că, Organizarea - monahismului după niște condiţii folositoare Statului şi
religiei, potrivit și cu sfintele canoane.:
a
ed, Inaintaroa în funcţiile și rangurile bisericești să, fio bazată: po erudiție
şi moralitate, 'dovedite „prin acte. şi merito vederate.
:

«5. „Potrivit. slintelor canoane, - drepturilor clerului ab--antiquo ȘI: legă fundamentale a ţărei, Alegerea Mitropoliţilor și 4 Episcopilor va urmă a se face
prin Adunarea obştească a țărei și so va întări de către Şeful Statului. Această
Adunare va fi formată de către Deputaţii Legislativei, Sinodul și Reprezentanții

extraordinari ai clerului monahic şi mirean din fiecare ţinut al eparhiei văduve.
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,

fără osebiră vor [i salariaţi ; ei vor aveă, ace=
leași drepturi politico ca şi ceilalţi cetăţeni,
în: cuprinderea legii. electorale
ce so va votă de către Adunările întrunite ale
ambelsr Principate. Pământul
ce, după Regulamentul Organic, este dat
parohiilor: sătești, li: so. va da; și
în viitor; bine înțelegându-so

că odată ce se va fixă salariul întrun
chip
îndestulător pentru preoții săteni, se” va. ridici
de asupra proprietarilor sarcina ce-i priveşte astăzi

pentru întreţinerea: preoților „săteni, lăsându-se
în
dispoziţia, parohilor. numai . casele și grădinile,
stăpânite, astăzi de tagmele
bisericești. Salariul
şi celelalte foloase materiale. ce se vor.
asigură, clerului
„dela parohiile ortodoxe, se vor recunoaşte
şi clerului dela parohiile catolice,
«7. Fondul clerical atât al episcopiilor,
al: mânăstirilor fără oscbire, al schiturilor, cât.și al

bisericilor de.mir
Departamentul averilor bisericeşti.
nu vor mai puteă ţineă pe seama
ocupă decât de împlinirea înaltei

va formă o singură cassă, administrată de
Sub nici un cuvânt egumenii mânăstirilor
lor moșii, ca -pe viitor să .nu aibăa. sc
inisii spirituale “care le este încredințată,

Bugetul cheltuelilor de pestean se -va face
de către Sinod :și Ministrul Culturilor, şi ca toate sămile caselor publice,
va fi-supus controlului Adunărei
legislative. După. îndestularea trebuinţelor
bisericeşti şi a salariului servitorilor. spirituali,

prisosul veniturilor. se' va întrebuință,
întru sporire Învățăturilor publice și alte aşezăminte de binefacere
publică, principiu recunoscut

și prin Art.. 6, Ş s din Legea, pentru
ocârmuirea averilor” mânăstireşti.
„ «8. Catedrele de religie prin toate
școalele Statului do prin târguri şi
sate,
precum.
și -prin cele private, să fie ținute do
preoți...
i
«9. Așezămintele speciale și staturile pentru
episcopii, mânăstiri, seminare,
dicasterii, biserici de mirși alte instituţii
bisericeşti se vor proiectă de Sfântul
Sinod;

însă pentru a avcă putere de legi, vor trebui
a, fi întărite

de Guver=
nământ; —'și anume acele de natură administrativă
so. vor supune șelului Statului,—acele de natură legiuitoare se vor
desbate și votă mai întâiu de Adunarea,
legislativă .și apoi ca orice altă lege se
vor. supune Domnitorului.
1, «10. Egumenii tuturor mânăstirilor
din țară, precum și rectorii seminariilor
fără, osebire, să nu fie dintre străini, nici
dintre acei cari în. viitor sar hirotonisi
în străinătate:
fără; autorizaţia

bisericei,

din țară.

E

DI
a
„«11.,Toate bisericileşi mânăstirile din
ţarăsă atârne de jurisdicţia episcopilor eparhioţi respectivi

în întâia, instanță și. de. Sinod ca instanță
de apel.
«12. Nimenea, din tagma, clericală să
.nu fie condamnat;
și:
destituit
fără, o
judecată:

prealabilă după legiși canoane,

ma
«13, Mitropoliţii şi Episcopii se vor
alege:
în viitor din toţi: membrii clerului
monahi, cerându-se dela . candidaţi
numai „Virtuţile şi condiţiile. spirituale
cerute
ti

de sfintele canoane, precum și erudiţia teologică,

„&14. Regularea cestiei Mânăstirilor
Pământene

e

,

“i

PI
!

i
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Zi

o.cestie ce este cu totul în competința ţărei de a o deslegă, după rezervele ce
Adunarea ad-hoc și-a făcut în ședința din.3 Octomvrie (protoc. V);, este păstrată
viitorului Guvernământ; al țărei în. deplina saăutonomie
Subsoriu pentru în unanimitate.
ri

Comitetul Săteiilor..

"In Şedinţa

VI aa Divanului ad- hoc: din: 9 Noenvrio,

Panu cotește o propunere : a locuitorilor săteni.
cuvântul Și zice:
«Adunarea ; a “ascultat: cu multă bizare

deputaţii pontași.
unui

viitor

mai

Anastasie

După a ei cetire ica

de scamă, i

ca făcută de către

Tânguirile lor, nevoile ce .arată că: pătimesc și nădejdea
fericit. au

aflat

un.'eco.

nepărtinitor

în

inimile „tuturor,

Imbunătăţirea „soartei . locuitorilor este una din dorințele co fiecare Român
formează. Conform dar cu Art. 58 din”. Reglementul: Adunărei, propunerea
de față se va înscrie spre a se luă, În discuţie, îndată ce se vor mântui
cestiile. de. interes

general». ,

- In Şedinţa. XX VIII a Divanului ad-hoc din 18 Decemsrie, d-lui C. tur:
muzati începe a ceti: propunerea e deputaţilor săteni, cetită. în edința, „Adunării din 9 Noemvrie,.
.
ata
Unii din : membri aminteso - că ar fi. de prisos a' se mai ccti,; do vreme
ce. acea

propunere ;nu numai

că s'a cetit

odată, ci sa

și tipărit: şi prin

ur-

mare este cunoscută. Adunarea consultată prin sculare Și şedere, încuvinţează
această cerere,
:
,

o

Propamerea

deputaţilor săteni.

- «n puterea legăturii încheiate de către cele șepte Puteri'-la scaunul
Marelui Impărat al Francezilor la Paris, noi trimişii deputaţi săteni din
partea locuitorilor pontași a patrusprezece : ținuturi ale :"Moldovei, întrunindu-ne ca să rostim dorinţele. treptei noastre în privirea noului așezământ
și a nouci rândueli ce are â.se pune în țară, și chibzuindu-ne noi între noi
despre nevoile şi durerile a douăsprezece sute de mii de suflete, cecari ne-au

trimes să, fim răsunetul gemătului lor la marea Adunare, alcătuită din toate
treptele ţărei, în numele acelora, glasul nostru cel slab rădicându-l, adevărul
ca înaintea

lui Dumnezeu

mărturisim:

«Că până în ziua, de astăzi

toate

ai

DI

aie

sarcinile cele mai grele numai asupra

noastră au. fost .puse, şi noi mai nici de unele. bunuri ale fărei -nu ne-am
îndulcit, iară alţii, fără să fie supuşi

la nici-o povară, de toată

mana

ţărei

s'au bucurat ; că noi biruri grele pe cap am plătit, oameni de oaste numai
noi am dat; ispravnici,. judecători, privighitorişi jandarmi

numai noi am
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ținut, drumuri poduri şi şosele
numai noi am lucrat ; beilicuri,:
podvezi și
havalele numai noi am: făcut; boie
rescuri, zile,de meremet numai
noi cm
îndeplinit ; clacă, de .voio fără voie
: numai .noi am dat; la, Jidovul
orândar,
ca să ne sugă toată vlaga, numa
i noi am fost “vânduți ;. băutură,
scumpă, și
otrăvită numai noi am băut ; pâne
neagră şi amară, udată cu lacrimi,
numai
noi am mâncat; bătălii și răsmiriţ
e, când: au fost, „tot greul numai
noi
l-am
dus ; oști, când au venit, noi le-a
m hrănit, noi le-am slujit, “noi lo-a
m purtat;
că cel cu putere țara îşi părăsiă,
peste , hotare. treccă
; .şi când da Dum=
„hezeu

“de se făccă

pace: și liniște: și : țara, so. îmbe

lșugă, cu toții se întorcea, ude se desfătau,. de nevoie
nu știau ; nevoia și greutatea, o
duceau
cei ce.rămâneaula vatra lor, Iarna
. eră grea; oști multe, cărături .mul
te și

la loc

depărtat 'căram. la, Dunăre,

şi peste Dunăre;

boii. degerau şi cădeau,
alăturea cădei, şi omul cu: dânșii;
acasă copiii flămânziau, că ceeace
nu luă
ostașul la nevoia, sa, luau zapeiii
cei. de. ţară, de se îmbogăţiau,
i
<lară dacă pohoiul oştirilor: se
-scurgeă, şi furtuna se alină; hold
ele.
se
semănau, grânele. înverziau, câmpuril
e înfloriau, că sudoarea noastră, le
udă,
Ţara asta nici. băi,.. nici măestrii
nu are, nici „meşteşuguri - multe
ca alte
țări “nu are; toată bogăţia, toată îmbe
lşugarea, braţele şi sapele noastre,
o
aduc. Câtu-i Dună
rea, de

mare

și de

duce peste mări și peste -hotare,

largă,

acolo

curge: râul

sudorilor noastre,

se preface în râuri de

so

aur şi do

argint și curg iarăș înapoi de se rev
arsăîn țara noastră ; iar noi nici rândueală, nici dreptate nu am avut.
Când ne-am jăluit, când ne-am tâng
uit,
păsurile când ne-a

m 'spus: Ispravnicul “ne-a, bătut, priv

ighitorul ne-a bătut,
jandarmul ne-a, bătut, zapciul: ne-a,
bătut, vătăşelul ne-a bătut, vechilul
ne-a
bătut, posesorul ne-a bătut, boierul
de moşie ne-a bătut; cine sa scul
at
mai
de dimineaţă, cine a fost mai tare,
acela eră „mai mare, Boul și: vaca,
mun
că
ostenelilor. noastre, nu știam de
sunt ale: noastre ; puiul şi găina,
laptele
dela gura, copiilor noştri,de multe
ori cu, .nedreptul ni s'a luat,. ,
i
«Boierescul eră, odinioară Șase și
apoi douăsprezece zile dela, rășăritul'
şi
până la sfinţitul soarelui; Apoi s'a
făcut lege, ca să tălmăceașcă ziua
lăsat
ă
de Dumnezeu: câtu-i de mare, şi
boierescul s'a mărit ; în urmă, iar
s'a. mai
tălmăcit, și boicrescul s'a tot .
îngreuiat. ;Acum: sunt. douăspre
zece „zile do
pont, ziua cât luna; lucrăm
din primăvară, până în toamnă,
luer
ium “de cum
se iea omătul şi până dă îngheţul
tot la, boieresc. Lucrăm cât zice
legea, şi
mai. des şi peste lege, lucrăm şi
nu mai mântuim, nu-i nici săr
lucrătoare. .
băt
oare,
i
nici
A
Pa
i
,
E
„..«Holdele cele mari Şi întinse
so fac frumoase Şi mănoas
„iar e,
când . treci
pe lângă pământurile noastre,
ţi se rupe inima ; ogoarele
ne
rămâ
n. în paragină; “păpuşoii ni se îneacă în
buruianăși rămân necopţi de-i
bate
bruma;
cei boierești, „aşezaţi de

noi în coșere,

şed..ca aurul de frumoşi.

Analele A. R.—'Tom, XAĂXIII.Memoriile Secţ. Istorice,

Când.dă
217
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frigul,'câ
bate crivățul,
nd. : când 'ne bate nevoia,-ne ducem de' ne răscumpărăm Însăș munca noastră, “ca să ne hrănim copiii cu dânsa, şi de multe
ori pe lângă năcazul ' nevoii, unii tari de inimă - ne > mai țineau : do leneși,
că nu am putut a me lucră ogoarele, :.. i...
Di
Sa, 4
: «Inainte de Reglernent,;: săteanul: aveă zoce;; cincisprezece și. peste' "“două-

zeci! de fălci; rădicam vite, ne prindeam . nevoia şi eră şi :țara folosită, că
cirezile cele multe cari 'ieșiau' din! ţară, noi: le: ereșteam.. Cu : Reglementul
munca, ni s'a împovărat, iar pământurile ni s'au micşorat. Ni s'au dat numai
câte patru : fălci celor: cu doi boi, celor fără de boi li sau dat şi mai puţin.
„Tot Reglementul : zice că unde boierul do moșie nu xa axei pământ de
ajuns de dat locuitorilor;: acolo să aibă a 'lo. da două treimi din întregul

moșiei; unii. dau, alţii nu dau, ! cine: cum vrea, "Noi: nici! la facerea legei
acesteia, nici la celelalte nu am fost chemaţi, nici întrebaţi, nici la vreo învoeală nu am 'stătut.: -Domnia-lor boierii de moșii' singuri le-au ' făcut, noi
le-am urmat, deși greu și amar ne-a picat, Dar fiindcă Dumnezeu şi-a adus
aminte şi a dat îîn gând celor şepte Puteri, de sau îndurat - -ca do astă dată
să fim și: noi întrebaţi 'despre :păsurile și durerile ce avem, uitat fie şi șters
din mintea și inimile noastre tot trocutul cu 'chinurilo sale; departe fie toată
ura, toată vrajba și toată împărechereea dela sufletul nostru ;'0 scamă şi din
boieri au fost cu frica lui Dumnezeu; ; și mai din-vechiu, -pe când cu toți d6avalma ne luptam și ne vărsam sângele pentru apărarea, credinţei șşi a moșiei
strămoșești, ei ne erâu ca, părinţi și noi ca fiii'lor. Noi încă știm, “că: de 'câud
cu Domniile Grecești, de atuncea ni s'au stricat și adresele ţărei şi ale noastre,

De aceea noi nu' facem;:nici iniputare, nici: înfruntare -nimănui, și 'să avem
iertare, dacă -spuind adevărul, vom fi scăpat vreo -vorbă care să vie: greu la
auzul: cuivă. Noi dorim ca tot poporul român să se înfrățească şi să trăcască

în pace -și în linişte pe pământul strămoșesc al României,
Și fericirea

neamului,

'căci

precum

| e scris

la: carte, «toată

pentru mărirea
cetatea împăre-

ii
o
:
«chiată va peri», !
«Insă pentru ca în viitor să le lipsească orice prilej de ncinţelegere și de
nemulțumire

între treapta, sătenilor și între' boierii -de : moșii, în numele prea

Puternicului' Dumnezeu şi al sfintei dreptăţii, cerom Si cu umilinţă nee rugtim
,
,
.
ca să ni se audă::
«Pe lângă

cele mari: dorinţe,

ecari dinipreună

cu celelalte: ttopte le-am

arătat în Adunarea obstească a țărei,. treapta locuitorilor pontași core ea
pe viitorime săteanul să fie și el pus în. rândul oamenilor, să nu mai
fie ca până” acum asămăluit. cu dobitoacelg necuvântătoare; bătaia, care
atâta, amar de timp ne-a uinilit'şi ne-a ovilit, biciul și varga, care de multe
ori “au: batjocorit părul cel 'alb' al părinţilor noștii, şi câteodată au făcut pe
femeile noastre să-și piardă pruncii din pântecele lor, Să: se: “ridice pentru
4

je
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totdeauna: de asupra noastră. Pentru orice. vină să
nii se pue- pedepse, ca la,
cecalaltă lume, și să nu mai fim osândiţi fără. judecat
ă, 1,
i,
"«De asemenea ne rugăm ca. pe .viitorime: toate beilicu
rile, scrise şi ne'serise în legi, toate havaielele, precum și birul pe
cap să lie pentru totdeauna
oborite. In locul tuturor acestora, să se pue un singur
Dir pe averaa fiecui,
fără osebire :în. țară; iar nu ca până acum ş
căci cei ce nu aveau
'de unde,

dau mult, iar cei ce aveau mult, dau puţin
sau nimic,
„«Ne mai rugăm. iarăș ca, Satelo să-şi: aibă: de acum

înainte dregăt

orii:
alese chiar din sânul lor însuş; dregătoriile.
acelea, să aibă a căută,: sub privegherea .cârmuirei de toate nevoile: satului,
precum ţinerea rânduelei în sat,
la câmp și la drumuri, privigherea,. hotărir
ea și: apărarea asupra: avutuluii,
venitului, :dărilor, cheltuelilor,. lucrărilor,
alcătuirilor.şi a tuturor drepturilor
săteşti.
Să nu mai fie ca până acum, că noi

sat i-am avut, dar-nici într'o

avut,

bani

am

seamă

tot dat, ar,fiisă

nu

vornicii

au fost;

fie mii

că

și paznicii aleşi de

cutii

de mii de

sătești

încă am

lei, dar. cutiile 'au

fost.ca și sparte, cum pune
se am
și. strecur
, ă munca noastră, Dumnezeu știe
pe a cui mână intră; :pentru :sate. nici şcoală,
'nici vreo altă îmbunătăţire
nu sa;făcut. Apoi Ssuspinul, durerea noastră
de toate zilele, dorința cea

mai mare,

pentru, care ne rugăm
zi. și noapte lui Dumnezeu să
este căderea hoicreseului ; de aceca vrem să răscumpărim boieresculse îndure,
și toate
acelea cu
cari suntem

împovăraţi

către boierii de moșii.

vroim .să ne răscumpărăm, să numai

Vroim

să scăpăm,

fimiai nimănui, să fim numai ai ţărei,

Şi, să avem.iși noi o. țară; am îngenunchiat, am imbrân
cit cu toții ; cum
suntem, nu 0 nai putem duce îrdeluneNu
. voim. să jignim drepturile nimMănui,. dar! nici;al.nostru :să-.nu se întunece,.:
-.
ii

«Din buni. şi străbuni, noi am. avut dreptul de a ne
lucră.păimântul
tre:
buitor pentru hrana noastrăşi. a “vitelor noastre, fără să
ne poată niminea
alungă. de pe dânsul. 'Toate uricele țărei, toate aşezămintele
vechi și nouă:ne
slințes
c: acest drept, precum, și acela; de a se da

copiilor noștri pământuri

până la acoperirea a două. treimi din moşie ; iar până la.
Regulament aveam
dreptul
de a lucră cât vom puteă.. De. asemenea, boierii:de moș
auii
avut
dreptul a ne cere boieresc. .. .. î. ta
'«Să fie deci o Adunare obștească, unde: să :arem și noi oamen
ii noştri ;
să,,s0 -ccarnă și să, se desbată drepturile. boierilor și dreptur
ile :noastre, şi

ceeace o ţară va găsi că sunteri datori cu :sudorile noastr
e, :vom plăti că
omul 'ca
'să. scape de. robie: și :să fie stăpân la casa, vatra; și
ogorul'siu,
cu tragere: de inimă:va lucră, și. Se. va răscumpără
, îi
ru
ăia

”. «lată. plecatele: noastre: rugămi
:și-nţi
cereri. Noi rugăm 'ca marea Adunare
a țărei să iea aminte la durerile - noastre,
(şi la sfânta dreptate să' desbatii
întru :înţelepeiunea. să ce: este saucc :nu este cu” cale, şi:
socotința 'să otii=
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1.

meată, pe lângă cererile noastre,'la-.cei septe trimiși” adubaţi în.
București,
cari înfăţoșează chipul celor .șepte Puteri. ..: ! e e

«lară;.pe acest” Prea“ Inalte fețe: le: rugăm, că ajungând
glasul nostru la

auzul lor, -să nu-și întoarcă ureche
dela plânger
a:ile Și cererilă noastre a două:
sprezece: sute de :mii de suflete, ci să le. pue la: picioarele ':Inipărătești
lor

Lor :Mătiri, căci':mântuiirea! noastră, după: Dumnezeu,! delzi: sfatul
Puterilor
o aşteptăm. Ele au luaf:şi ţin sorții: României în putern
lorica
mână, numai
ei: pot împliri:măreaţa, faptă, do a scoate un. popor ;din' mormân
tul în care
a zăcut până acum. Biruinţăle cela mari câștigate se vor şterge:
de pe stâlpii
cei, înalţi pe cari sunt scrise, pietrele se vor preface iarăș:în
nisip ; dar învierea României, săpată, adânc în inimile tituror Românilor,
trecând din
strănepoţi în . strănepoţi, vor bin&cuvântă timpurilor” viitoare. numele
înte=
meietorilounui
r. popor:
II
i
a
Re
pa
a
a Iaşi, 26-Octomvrie,
i (Subsorişi) Ioân Roătă, Simion Stanciu, Răducanu Sava,
Dinilă Bălan;

îmi
,: Constantin Ostahi, Toader sin Pavel, Ion a..Babei, Dumitr
u
pi
i ** Savin, Pandelachi Oroitoriu, “Timoteiu Sacalov, Ioniţă Olariu,
i"
Vasile Balaiș, Ioan Levărdă, loan Roşca,: Vasile Stan. !
e

„D-lui,C, Mumuzachi. cetește încheierea, majorităţii “Comit
etului
proprietaril
mari or
;
Pi
a
„*- «Comitetul proprietărilor mari, ascultând cu cea mai.
mare luare aminte
propunerea -ce deputaţii săteni au prezentat Adunăr
ii. generale în ședința

din 9 Noemvrie
; o :adâncă deliberaţie s'a încredinţat:
după

ta

«1. Că această propunere nu. safăcutîn Comite
tul locuitorilor pontași,
nefiind. nici protocolată de seâretarul Comitetului,
în contra, $$. 57 şi 5S ale

Reglementului

Adunărei,și că prin uriiare această propunere nu se
poate

"consideră, decât ca scrisă.de niște persoarie, cari
n'au avut alt scop decâta

turbură, liniștea publică, folosindu-se! de: neștiinţa,. de- carte
a deputaţilor săteni- şi încercându-se a introduce principiile unei teorii
subversive, și.a aţâţi,
discordia:şi ura, între proprietari şi ţărani, după cum dovede
ște chiar anume
creata terminologie de boieri de moşie, întrebuințatînă
tot cursul propunerei,
spre a: evită cuvântul. de proprietari; terminolcuogie
atâta mai nefericită,
cu cât .ca nu cuprindeo mare: paris: din. proprietăţile
: locuite 'de ţirani, şi

anume: toate proprietăţile clerului, ale proprietarilor
neboieriţi și ale răzeșilor.
«2. Că prin urmare: nici stilul; nici tendinţele
comunistice, nici citata tân-

guire nu se pot impută, deputaţilor săteni, cari.
so văd: subscrişi în ea, rămâind răspun
zători

numai: compuitorii

ei, cari au abuzat

de încrederealor.
.

«3Că.deşi unele din. tânguirile. arătate prin citata
propunere

sunt

adevărate și drepte Și prin urmare merită. .cea mai
compătimitoare luare aminte,
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moldoveni însă: tot încă

aceea a locuitorilor din multe alte țări mai civilizate este 'mai bună, decât
şi mai bine organizate.
«di Că cei măi mulți din: proprietari: niciodată
nau scăpat prilejurile : ce
li s'au înfățișat pentru: a scuii, după! putinţă, pe
locuitorii așezați pe 'moşiile
lor măcarde o parte din greutăţilece evenimente
le politice și abuzurile administratorilor impuneau ție,
n
ii
o
«5, Că interesele
proprietarilor de moșii au suferit întrun:

grad mult mai
mare 'decât acelea ale făranilor; căci pe când
dela aceștia se cereă pentru
„oștile străine numai transporturi şi lucru cu mânile
, proprietarii au fost ne:
voiţi a da totdeauna: toate cele trebuincioase pentr
u îndestularea nenunierabilelo

r și necontenitelor armii, pâne, fân, lemne, - paie,
"băuturi, evartiruri,
și în anii 1828 şi 1829 chiar şi care și "vito de' tran
sport;de multe ori a şi
cumpără pâne nu nuinai pentru oștile “străine, ci
şi pentru țăranii. așezați
pe moșiile . lor, -spre întâmpinarea nevoii lor
în: timp de lipsă, provenită
din secetă sau din stricăciunile lăcustelor ; lăsând
a zicocă cca mai mare
parte din: proprietari totdeauna au ajutat pe sătenii
lor, când cu bani pentru
plata birului, pentru cumpărături de' vite şi Pentru
: împlinirea altor n6voi,
când cu lemne pentru case; şuri, garduri,! unelte
plugăreşti ş. e. |.
«6, Că trista 'stare a locuitorilor, deşi exage
rată în tânguirile defaţă, priveşte mai multpe guvernele ce am avut, 'câri singu
re sunt răspunzătoare
pentru “abuzurile descrise, și: prin urmare departe
de a se puteă impută
proprietarilor, 'este' numai : 0 “urmare”: neapărată -a
'necontenitolor răsboaie,
ocupaţii militare
și schimbări

de Domnii și dregătorii ; cu un cuvânt numbi
o:neapărată' urmare a'-lipsei' de stabilitate;
la care Principatele au fost .condamhate”

în şir de mai bine de 150 ani.

P

a
» “a7i
Că tocmai
: : accastă tristă stare a! locuitorilor ne-a,
îndemnat a căută
dorita vinde
Li

.

LR Ri

care, scăpareşi mântuire în Unirea Principatelor
întrun singur
y
Stat, cu prinţ străin
'şi: moştenirea'tronului, . i |
i
d Iu
«8. Că fără: a' aşteptă propuferile. sătenilor, -clase
le ! privilegiate, dintre
cari 'și aceea a proprietarilor mari, în ședința de
29 Octomvrie, de bunăvoie
au' proclamat 'în unanimitate și 'cu aclamaţisi:
e e
i

"«l.: Desființarea "tuturor privilegiilor,
Îi.
«IL. Egaliţatea tuturor înaintea legii,e i
i
- «III. Aşezarea dreaptă, şi generală a contr
ibuţiilor în- proporţie! cu 'averea
fiecăruia fără deosebire, :
i
i
„cr
i
Se
«IV, Supunerea tuturor la conscripția militară,
ti
,
_«V., Accesibilitatea funcţiilor Statului pentr
u toți Românii. Sa:
" “«Şi prin urmare aui contribuit lă “înlăturar
ea: celor mai „multe
' motive de
tânguire din partea deputaţilor săteni, tângu
iri cari sau înfățoșat - Adunărei
ie
3

[Să
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i;

Lai

ad-hoc, lu.9 Noemvrie, așă, dar „2 zile după proclamarea mai sus număra

telor principii: și
e
n,
„9... Că "arătarea, propnitorilor,- cum; că. boierescul din vechime a, fost 'G şi
apoi 12 zile, oste contrariu adevărului, căci istoria din contră ne încredinţează
:

„1 ca): Că cea :mai' mare. parte din. țăranii Moldovei -iu fost vecini; - «b) Că toţi vecinii fără deosebire de origine lucrau fără măsură” sau
mărginire: în folosul” stipânilor săi, dela a: cărora singură vroință; atârnă
numărul zilelor de lucruj.precum se dovedește din; «Descrierea! Moldovei»
a lui Cantemir, filele, 244; 28;
.
..
tt

«c)_ Că primirea unui țăran. fugit dela Stăpânul | său: eră , oprită, după cum
se dovedește prin Pravila lui Vasile Vodă din 1646, fila 3,. legea: 18, care

zice : «Când, va fugi țăranul, dela locul și dela. stăpânul său, nimenea nicăeri

«să nu-l: primească, iar :dei va, călcă, Pravila „aceasta, să, plătească, la Domnie
«12 litre de argint și. 24. de; litre :boiarinului. celuia a cui va, fi ţăranul, șși în-

«tr'acest chip să aibă îndemânare dela Domnie, ca să întoarcă țăranul să-l ducă
«de. unde a fost, iar, ci să, rămâie

cu toată, paguba și cheltueala»;,

: «d) Că la 6 Aprilie. 1749 clasele privilegiate, clerul şi boierimea, de bună

voice au desfiiiințat vecinătatea,

şi. tristele ci privilegii, declarând

întrun glas,

că, vecinii nu:mai. sunt robi, căci vecinul. însemnează. săteanul megicș fără

de moșie,

şi au hotărât ca oamenii să nu se vânză, când s'ar.vinde „moșia,

și. ca nişte. săteni ai satelor. îîn. sat să rămâie, făcând slujba obicinuită, însă și

“slujba să sc; facă cu. nart. 24. de zile de om. într'un an și „la ce lucru se. va
pune,. şi dijmă,, să, dea:de pe, MOȘIE;
ciur
DDD

„«e):Că Domnul Gri igorio. Alexandru +Ghica. Voovod, din: înderanul. necontenitelor jalobe ce-i veniau atât dela. locuitorii țărei :ce şed pe moșii. boie-

rești, mânăstirești și răzăşești;, asupra stăpânilor acestor moșii, cât și
dela
însuşi. aceștia asupra: locuitorilor: ce 'şed: po: moșiile lor, prin Hrisovul
:său

din 1 lanuarie 1766 a redus

zilele: .boierescului dela: 24 la :12 zile, însă cu

determinarea 'lucrului'. fiecărei i zile;. şi! totbdată - întărind. dreptul stăpânilor
de moșii de a'luă dijmă din. toate productele, precum și: dreptul monopolului vânzării băuturilor, a încuviințat- și regularea: relaţiilor dintre proprietarii de moșie şi țărani prin învoeli, legiuind «ca'sătenii cari vor face :toemeală
«pentru lucru cu stăpânul moșiei, după zapisul: cel de. tocmeală, să urmeze»;
«[) :Că: Domnul: Grigorie: Ghica, prin Hrisovul său din 30 Septemvrie: 11777,

a mai îndatorit pe țărani a da stăpânilor de moșii „.câte-două :clăci: pe an,
a întocmi iazurile şi acareturilv! acestoră și morile, a.a - face câte o podvoadă

i a cără
«9: Că
datorit pe
unui an 12

și câţe două care'de- lemne;
iii
E
Regulamentul . Organic, Gap. III; Secţia! vi Art... 118, 132, a înlocuitorii; sătenii a lucră -pentru: proprietarii de: moşii. în curgerei
zile după vechiul obiceiu (determinând totodată și măsura lucrului
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pentru fiecare zi),-a da dijmă din! toate
productele,:a face -câte "două podvezi:
În depărtare de 1 până la 8 ceasuri,.
a 'cără câte două care de lemne .
la” curtea proprietarului și a, lucră câte
4 zile la reparaţiile acareturilor de
pe moșie. Tot Regi. Org., Art. 129, a întări
t şi dreptul excluziv al proprietarilor 'de

a vinde pe moșiile lor tot felul de băuturi
;

"«h) Că așezământul

publicat în anul 1851, desființând fără
despăgubire
dijma cuvenită proprietarilor dela, locuitori,
desfiinţânidși îndatorirea acestora de “a face 'coșer

ele pentru conservarea păpuşoilor propr
ietarului şi mai
„desfiinţând. și îndatorirea țăranilor fără
boi sau cai de a lucră 4. zile la reparațiile acareturilor proprietarilor, în locul
transporturilor prescrise de Regl.
Org., a sporit cu 20 de prăjini. şi imașul
cuvenit locuitorilor, și prin urmare
departe de ale Îmmulți îndatoririle, le-a
adus un simţitor folos;
„. &î) Că toate așezămintele prin cari
s'au regulat relaţiile dintre proprietarii:
de moşii şi locuitorii aşezaţi pe ele,
începând dela memorabilul act al desființării vecinătăţii până la aşezământul
de astăzi, au hotărît nu numai zilele
ce ţăranii aveau a lucră în folosul propr
ietarilor, ci şi măsura lucrului fiecărei zile; de vreme ce Aşezământul de
astăzi, ilegiuind cătimea lucrului, a
determinat-o nu prin număr de zile, ci
numai prin -măsura obișnuită în
țară— falcea şi părţile ei, — făcând o singu
ră excepţie pentru lucrul repaaţiilor acare

turilor, pentru care s'au legiuit 4. zilo proaste
; şi că prin urmare

compuitorii tânguirii sătenilor nu cunose
Aşezământul
acum sunt 12 zile de pont, și ziua cât
luna.

- «10. Că țăranii din Moldova. nu sunt
legaţi

de astăzi, dacă zic că
|
e

de brazdă,

(gleb

ae adscripti),
ci din contra oameni liberi, cari au voie
de a se muti, unde le place, a-şi
schimbă starea după a lor buni plăcere,
a întreprinde tot folul de meserii

și speculaţii, cu un cuvânt nu, siint aceea,
ce în alte țări erau oamenii ce se
numiau Serfs, Deibeigene; şi prin urmare
nici sunt supuși la vreuna din în-:
datoririle și prestațiile ce erau impuse aceste
i clase de oameni.
e
«Il. Că nu este de mirare cum că înainte
de Regulament săteanul aveă
putinţa de a exploată în folosul stu moşia
proprietarului într'o întindere nai:
mare decât acum:
- «1. Pentrucă

atuncea

el

eră.

însărcinat, pe . lângi munca pomenită
mai
sus, încă cu o mulțime de alte dări în
natură, cari prin Regulamentul Organic s'au oborit
; şi
a
D
:
- «2. Pentrucă atuncea țara, fiind mult
mai mare 'şi populaţia mult mai
mică . decât, astăzi, proprietarii, spre a,
puteă trage măcar un mic folos din
“întinsele lor câmpii, cari din lipsa braţelor
sau a capitalurilor nu le puteau
lueră, încuviințau cu plăcere exploatarea
lor ori şi cui se îndatori, a-i da
măcar dijmă din productele făcute pe
ele, așă dar nu numai țăranilor săi,
ci şi proprietarilor şi. țăranilor din împrejur,
ba chiar şi străinilor din locuri .
*

494

„0

DIMIPRIECA,

depărtate,
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condiții. Astăzi însă, când

populaţia:s'a,

“Îîmmulţit și în. toate zilele creşte “prin necontenite “imigrări, chiar: și din
țările: înegieșite, unde ţăranii sunt; împroprietăriți, astăzi cândo mare paile
din. câmpiile odată sterpe: ale proprietarilor s'au pus la dispoziţia nouălor ge-.
neraţii ale populațiilor “sătești; astăzi” când în urma repeodei desvoltări a
comerţului, agricultura a luat 0 întindere aşă:de mare, încât puţine moșii
de :câmp mai au încă locuri pentru creșterea vitelor, prin care Moldova odată,

își făcuse 'un deosebit renume, astăzi când preţurile pământului s'au suit:
la un grad proporțiohat cu acea desvoltare: cârid de altă parte preţul lucrului,

din “cauza Îîmmulţirii braţelor şi ă înlocuirii.
lor prin mai multe mașine, n'a.
putut crește: întru acecaș proporţie, : Reglem. Org..şi Așezământul de faţă
au trebuit să puie și au și pus în proporţie mai potrivită anuala valoare.a
pământului ce proprietarul
'dă ţăranului cu lucrul ce acesta dă celui întâiu.
» «12, Că aurul și argintul ce intră în ţară provine
nu numai din sudoarea:
tânguitorilor, ci în mare parte şi din însemnătoarele capitaluri întrebuințate:
de .proprietari în cumpărături de vite şi unelte de agricultură, în năimire:
de. argaţi 'şi-de lucrători, atât dintre propriii lor săteni, cât și din sate străine:
«Şi din locuri depărtate, ba chiar şi din alte țări, precum din Bucovina; Ga=:
E
AI
ei
i
-.
liţia și Transilvania.
-"<13, Că dacă sătenii .n'au fost chemaţi la' facerea legilor atingătoare'de
și,.
nici: proprietarii nu s'au chemat la facerea. legiuirei; prin care..S'au desfiinţat:
fără despăgubire mai multe folosuri ce.ei aveâu dela țăranii lor, iar mai ales:
dijma; care ca o 'parte a; răsplătirii cuvenite. proprietarilor. pentru exploata-

rea pământului lor de către “țărani, ca un drept civil,în toate ţările luminată.

“sa desființat 'nuimai prin răscunipărare,
cei
„ «14. Că regularea relaţiilor dintre proprietari Și. țărani “prin învoeli;:nu:
numai n'a fost oprită de legi, precum

dovedește chiar hrisovul
lui Grigorie:

A. Ghica din 1 Ianuarie 1766, Art. 15; 'ci a fost chiar scopul Reg..Org.;:
Art. 118, lit. E, şi al Așezământului din 1851, Art. 4, pri: care anunie:se

zice. «că aceste aşeziimintă vor servi de bază până ce iăimirile de:păinânt:
se vor putei face prin alcătuiri de bună voie, lăsând a zice că atât înainte.

de promulgarea: Regl. Org., cât și după ca,- această măsură în multă loturi

sa şi pusîn lucrare, + ce
«15. Că Regi. Org., Art. 123, şi Aşezământul

nat
«iu
din :1851, :Art. 16, le=:
ii

giuind 'ca; la satele. acele, unda. moşia este 'strâmtă,:proprietarii să
:dea'lo-

cuitorilor :/;, n'au întins această dispoziţie usupra: întregului : moşiei, după:
cun, în 6ontra. adevărului, arată comphuitorii tânguirii sătenilor; ci din contra!
anume, au adăugit :că împărțirea aceasta are -a se face numai “pentru: loculi

de. hraiiă, adecă imașul, fânaţul şi locul de ariitură, lăsând-a -ziep că ină-:
sura, aceâsta: este riuiai -o excepţie pentru moşiile strâmte, îşi. prin: urmare:
..
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nu: s& poate 'generaliză: și întinde asupra tutur
or moșiilor, și tot Art, 123 din:
Regl. Ore, :şi Art..-17:al' Așezământului
din: 1851, legiuind. că, dacă prin
această

"măsură “numărul

total al locuitorilor ni s'ar

putea îndestulă cu:
locul: întreg
ce este
” hotărît prin Așezământ, ătuncea num
iru:lde prisos al:
locuitorilor să aibă voie de â;se “mută 'aiur
ea; sau de a se alcătui prin bună
toem

eală cu proprictarul.—Și,
dar. Comitetul proprietarilor 'mari se rostește”
asupr
a,
dorin
țelor
din
citata
prop
unere a- locuitorilor 'poniași în următorul:
chip:
*
E
eat
a
N
N
Ea
EI
a.
|
!

„

e

m-i«l. Dorinţa ca,în viitor și săteanul
să fie pus.în rândul oamenilor: și des-;
fiinţarea. bătăii . corespunde la: votul Adunării,:
care 'a proclamat egălitaiea,
înuintea. legii. şi instrucţia: publică gratu
ită și obligatoare pentru toate oraşeleşi satele ;turmând neapărat după acest
vot, ca Adunarea viitoare să reformeze între altele şi legislația crimi
nală, care, bazătă pe ' deosebirea cla-selor și plină de defectuozi

tăji monstruoase,nu -mai răspunde cerer
ilor se. :
E
a
e
„42. :Dorinţă de-a; se obort în viitor
beilicurile, havalelele şi birui pe cap:
este. îndestulată prin votul
colului. de față,

:

Adunării. din 29 Octomvrie despre
desfiirițarea,.
privilegiilor de clase, egalitatea înaintea
legii,' aşezarea dreaptă a contribuiilor, șie, Li
aa
E
Să
«3. Dorin
ţa de a avea

prin sate dregătorii” alese din chiar
sânul lor, fiind:
moralăşi chiar: ţintitoare 'către buna
rândueală, merită a se luă în consideraţie, rămâind 'ca viitoarea. Obştească Aduri
are, având totodată în vedere şi:
anexa .R., Art. XXXV. și XXXVI din
Regulainent, să legiuească modul şi întinderea aplicăţiei ei, potri

vit cu interesele.și gradul: culturii trept
ei “locui torilor săteni, i:
DN
«4. Dorinţa căderii boierescului (adică
|
a Așezământului), rostită
de căire
deputaţii săteni, este o măstră dorită și
de' proprietarii îndrituiți: a) pentrucă-facest - lucru. câre,

după: Regl. "Org. şi- după ': Aşezământul
„din-1851,!
trebue să fie o dreaptă răsplătire a valor
ii anuale a pământului ce proprie-':
tarii “dau locuitorilor

spre: hrană; niu-:mai împlinește! și nici
poate împlini.
„ această condiţie, astăzi când de o parte
„Preţul pământului s'a suit așă de?
mult, -iâr de altă parte câtim

ea “lucr

ului “cuvenit: proprietarilor.a rămas n6„variabilă,
așă -dar nu „mai este'-o dreaptă răsplătire
-a valorii pământului: dat,
spre lrână;și.d) pentr

ucă în faţa tendinţelor ostile principiului prop
rietății
care, :
se manifestează „sub 'auspitiile unor reforinato
ri' 'neîndrituiţi, proprietarii nu :
mai pot urmă, Aşezământului, spre a
scăpă proprietăţile lor de aplicarea unor
:
utopii: condamnate: de toată "lumea, după cum
dove
deșt
e
expr
esia
de
“eris
«curipărarea, Ii6i6rescilti»/- expresie care. este
o sofismă comunistăȘi cateîn
alte -cuvintă zic6: - Împroprietărirea “universal
ă fără cumpărărea, și plata: pământului; pe 'cării“ compuitorii. propunerii locui
torilor îl - înțeleg “proprietate
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comună a, tuturor, precum: este aerul și soarele. De vreme ce “boierescul nu:
este.un drit feudal, nu este un privilegiu deşert al boieriei, nu este o ră-

măşiţă a vecinătăţii, care în Moldova sia desființat încă din anul 1749, ci
după cum mai sus s'a, zis, este numai un echivalent al întrebuințării pă-

mântului ce locuitorii primesc spre a. lor hrană dela proprietari, este preţul
anual al posesiei plătit în lucru proprietarilor, nu numai boierilor, ci şi mâ-.
:
năstirilor și proprietarilor neboieriţi.
să-i»
fără:
lor,
«5, Dorinţa de a-și lucră pământul trebuitor pentru hrana
„poată alungă de pe dânsele, cu adăugirea de a 'se da; şi :copiilor lor pămidnturi până la acoperirea a două treimi din moșie, fiind țintirea cea mai ve-:
derată de a lovi proprietatea, Comitetul proprietarilor mari răspunde:
„«a) Că pământul ce locuitorii primesc spre exploatare, cu îndatorire -de a;

necântestabil.

răsplăti prin lucru învoirea îmbunătăţirii lui, este un pământ

-al proprietarilor, câștigat prin titluri legale, prin titluri 'recunoscute de toate:
legislaţiile lumii și de a noastră în deosebi, precum moştenire, împărțeli,
hotăriri judecătorești, danii, schimburi, cumpărături, toate întărite de Domni
prin hrisoave mărturisite şi adeverite' prin pacinică și nostrămutată stăpânire;
i:
în şir de mai multe sute de ani;

«D) Că proprietatea stăpânilor de moșii se întinde asupra întrogului trup;
cum

de moşie, după

se dovedește:

7

=

«Il; Prin mii și iar mii de vânzări şi cumpărături, cari toate cuprind nu;
numai pământul rezervat spre întrebuințarea proprietarilor de moșii, ci şi:

pimânțul care se dă locuitorilor spre exploatare. şi .care,. întoemai. ca acel:
'dintâiu, se plăteşte de către cumpărători cu acelaș preţ...
«Il. Prin mii de cumpărături dela răzeşi, cari astăzi sunt (tran pe pă-.
mântul vândut de ci.

«III. Prin zilnica dotare a însurăţeilor și a “păjenazilor veniţi. din als țări

cu pământ,
tregei

de

care totdeauna s'aa întrebuințat, numai

moșii. :

-

.

î
către proprietarii în-,
E

.

„IV. Prin mii şi, iar mii de ipoteci, cari se întind asupra întregului trup:
sa
SE
de moșie,.

«V. Prin legiuirile fărei, "Hrisovul lui Grigorie A.

Ghica ai

1 Ianuarie;

1766, Regulamentul Organic şi Așezământul de astăzi, cari regulând rela=;
ţiile . dintre proprietari și locuitorii aşezaţi po moşiile: acestora, n'au lăsat; nici;
0. umbră de îndocală, cum că: și: pimântul dat locuitorilor, spre hrană este o.

Pe

proprietate necontestabilă a -stăpânului moşiei, -. -.-:
„«VI.

Tot prin Regulamentul

Organic şi Aşezământul

din

a

IS51At., i

care dă voie proprietarilor de a, depărtă de pe moșiile. lor: pe țăranii răsvrătitori,. în- care caz pământul ce acesta & avut: spre hrană; întră iară în;
nemijlocită şi nemărginită dispoziţie -a proprietarului « de „moșie, . fâră altă des-;

A
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„păgubire a depărtatului decât numai pentru
pe locul proprietarului.

«VII: 'Tot prin Regulamentul

IV.

,
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sadurile (pomi), ce ar fi având
,

CEE

Organic, Art. 123 v. 124, după care învoind

locuitorilor: strămutarea de pe o moşie pe alta,
nu numai nu le încuviințează,
cea mai mică despăgubire pentru pământul
ce l-au avut spre hrană dela
proprietar, ci din contra lămurit legiueşte că
casa, toate sadurile şi alte
locuri ce țăranul le-ar fi adus în stare lucrătoare
pe moşia, de pe care se

mută, vor rămânea în folosul proprietarului fără despă
guhire, care negreşit
„Sar fi încuviințat, dacă țăranul ar fi avut măcar
o umbră, de proprietate.
«VIII; Şi prin legiuirile Principatului

cunosc stăpânilor de

moșii dritul de

Valahiei şi ale Basarabiei,

proprietari

neîngrădiţi,

cari 're-

iar ţăranilor

așezați pe ele numai dritul de chiriaş, posesor.
3
«IX. Prin toate actele judecătoreşti, cari constateaz
ă. că în procesele, cărora au fost expuse moșiile proprietarilor, din.
partea proprietarilor megieşi

sau din partea altor reclamanţi, ţăranii aşezaţi pe
n'au făcut parte, nici în procesuri, nici la urmările

acele moșii niciodată
lor, căci țăranii n'au

avut niciodată dreptul de a înstrăină pământul
primit dela proprietarii de
moșii spre hrană, așă dar niciodată n'au
putut să-l treacă nici către urmașii
lor, nici către străini, nici cu titlu de moşte
nire, nici cu titlu de vânzare sau
schimb.

Se

ie
- : «Prin urmare țăranii pot dar câştigă, propr
ietatea numai prin bună înţelegere cu proprietarii, pe ale cărora moșii
locuesc, urmând exemplul ţăranilor. din Basărabia, cari au cumpărat dela
proprietarii lor moşii întregi,
aşă dar și pământul ce-l aveau ei pentru

hrana lor, din cari moşii

unele,
şi anume moşiile Tomaiul şi Mingirul din
ţinutul Cahulului, amândouă câte
de 4.000 desetini, astăzi fac parte din Moldova."
i
„«O asemenea împroprietărire de bună voie,
pe care nimenea nu o împiedică,

ci dimpotrivă toţi doresc a, se întinde la câţi
sar puteă mai mulţi, lesne
sar introduceîn Principate, atuncea când instit
uţiile bine întocmite ale țărei
şi înlăturarea abuzurilor deasupra . locuitorilor vor
fi cu sinceritate puse în
lucrar
e de cătie un: Guvern stabil şi nepărtinitor;
și numai o proprietate
câștigată cu acest chip poate asigură ferici
rea câştigătorilor ci, pentrucă
ştiind-o câștigată prin munca, şi hărnicia, lui,
se lipește către dânsa cu toată

dragostea, -şi ştiind-o câștigată prin drumul

legal, se face un om de

ordin
şi adevărat apărător al legalităţii şi al instit
uţiilor patriei sale, iar orice alte

măsuri impuse! şi: pripite nu pot aducă decât
răsturnarea temeliilor color
mai principale ale societăţii şi. totodată căderea agricu
lturii,
aa
Deci:
Sa
|
|
„„«l. Luând în privire că țăranii din Moldova nu sunt
nici vecini, nici legaţi
de brazdă
, ba nici măcar supuşi ai proprietarilor,

precum

erau țăranii din

|
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“Austria şi Germania chiar și până în zilele noastre, ci" din: contra sunt
oameni liberi;
eg
„42. Luând în privire. că, după 'cum mai sus s'a lămurit, lucrul ce:ţăranii
fac proprietarilor nu este:un atribut al boieriei, nu este: un serviciu perso=
nal, care-și deduce originea din privilegiile răsuflate ale feudalităţii, nu este
aceea ce în alte ţări se -numiă corvee, ci din. contra este nuinai o iăsplătire a întrebuințării pământului ce țăranii primese dela proprietari, pe ale: că-

rora moșii locuesc, o -îndatorire bazată pe. un contract bilateral, a căruia
continuare sau curmare atârnă numai dela, învoirea ambelor părţi; :
«3. Luând în privire că țăranii. au dreptul de a se strămută, unde vor voi,

și prin urmare

de a so:liberă de îndatoririle

lor

către

proprietari pentru

pământul de hrană ce-l primesc dela, aceştia ;
Ia
«4. Luând în privire -că pământul exploatat de părani în folosul” le. oste
o proprietate necontestabilă a vecinilor stăpâni de" moşii ;- N
«5. Luând în privire că drepturile. proprietăţii sunt garantate" prin Art. 70
"din Regulamentul Organic, Cap. III, Secţia 1, prin următoarele cuvinte:
«că conform. cu vechile: aşezăminte ale: țărei, drepturile, proprietăţii vor. fi
«păstrate în veci nerășluite, întru toată a lor întindere, fără a fi. supuse decât

«numai ]a;sloboda întrebuințare şi voinţă a proprietarilor»;
ai
«6, Luând în privire că și Adunarea ad-hoc a Moldovei a proclainat!î în
unanimitate. respectul proprietăţii ca una "din bazele fundamentale ale! viitoarei organizaţii ;

Da

„.

'

”

«7, Luând în privire că după toate legislaţiile - din amo şi.i după Ş.$ 462
din Codica civilă a Moldovei, dreptul proprietăţii este puterea, de a dispune
de fiinţaşi de,rodurile lucrului său, după a/sa voință și plăcere, depărtând
din această pe oricine altul, și prin urmare că :cerereă, deputaţilor săteni de
a răscumpără, boierescul, sau cu alte cuvinte de a da proprietarilor bani în

locul lucrului cuvenit lor îi.natură, cuprinde în sine 0; vederată jignire 'a
dreptului proprietăţii, căci ea 'ţinteşte a mărgini: libertatea: dispoziţiei, ecare
este o condiţie. esenţială : a dreptului proprietăţii ;
|
E
:
«8. Luând în privire că în: faţa, acestor. înconjurări, numai " acea. regularo
a relaţiilor dintro proprietari și: țărani poate fi dreaptă :şi împăcă interesele

âmbelor părţi, care.ar avea de bază alcătuirea de bună voie, prin care: i
ranii pot năimi sau cumpără

de voie pământul

dela proprietari ;

«9. Luând -în privire că măsura aceasta, a cărciă dreptate şi folosință s'a
prevăzut atât .de.;hrisovul Domnului. Grigorie A. Ghică: din 1 Ianuarie 1766,
cât și de Regulamentul.
Organic,. de. Aşezământul.din

1851, astăzi. lucrător,

şi de Protocolul Conferinţelor ministeriale din Constantinopole din: 11: Feyruarie 1856, esteși aplicată în.acest Principat, undepe la unele din moșii
i,
i

ai

.

e

a

i

ee
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țăranii lucrează : după înrocli, iar pe la altele suit învoiţi băneşte pentru
pământul ce primesc dela proprietari...
CDI
+ «10. Luând în privire 'că aplicaţia acestei măsuri: n'a avut până
acum o
întindere mai mare, numai pentrucă strămutarea locuitorilor
de pe o moşie
po alta a :fost îngrouiată prin mâi multe condiţii, iar proprietarii,
liniștiți
prin: Îngreuiarea; strămutării, n'aveau nici un

îndemn. nevoitor a regulă prin

învoeală relaţiile lor. cu “ţăranii aşezaţi poe moșiile lor;

: «Il. Luând în. privire că numai prin alcătuire
înlătură -.disproporția, împoporării-şi a preţurilor

ținuturile de sus; şi.acele do jos ;

îi

.:

:

de bună voie. sar puteă
ce există între “unele din

a:

«12, Luâ
în nd
privire că: regularea relaţiilor “ dintre proprictari.
şi. țărani
prin dlcătuiiri de bună voio' este o măsură cerută și de; economia,
politică;

care proclamă libertatea concurenței şi: a transacţiilor: ca o doemă
fundamentală și. încuviințează . întrevenirea, guvernului numai atunecă când
. cer-

cările regulărei: prin ălcătuiii de bună voie nar răspundă. la
sau când mijloacele private .n'ar fi. de ajuris spre a-l realiză;

«13. Luând în privire că. modificarea

relaţiilor

scopul dorit,

de. astăzi, fiind în stare

de ă, exersă cea, mai mare înrâurire asupra, agriculturii, care este izvorul de

căpetenieal averei naţionale, cere ceă mai: nare luare aminte și cele
'mai
pătrunzătoare studii, chibzuire şi pregătire,:fără care: cele mai binevoitoare,

cele mai filantropice intenţii, departe de a asigură doritul rezultat,
ar .pro-

duce numai” turburări, sdruncinări

prin urmare şi a comerțului;

'î

şi neapărată : decădere a: agriculturii:şi

.:.

i

“

«14. Luând în privire că reforma sistemului de astăzi presupune existența
unui guvern stabil şi tare; unui guvern înzestrat cu toate mijloacele intelec-,
tuale, morale și mateliale spre a putea pune în lucrare cu 'toată nepărtinirca, .porsoverenţa, autoritatea,și înţelepciunea, cerute de inărimea::
unei

cestii atât de vitale, unei câstii dela care atârnă existența celei.
mai nu-.
meroase populaţii a. ţărei, bunăstarea tuturor claselor societăţii,
liniştea ob-

ștească.și ferirea .țărei :de tristele urniări : ale precipitării sau ale patimlior
.
cari se pun în mișcare ;:
Ia
a
a
«15. Luând în privire că şi interesul proprietarilor cere, desființar
ea mo-

dului de astăzi al relaţiilor dintre ei ŞI țărani ;

CI

a

: «16. Luând în :privire! că: dreptatea 'cere ca acoastă măsură
să nu fie: vi„tămătoare inici pentru proprietari, nici pentru țărani, a cărora.
bunăstare.a
fost şi trebue-să fie. obiectul

deosebitei îngrijiri, nu numai.

din

partea, Gu=:

vernului; ci şi din partea, înşişi. proprietarilor, cari nu pot necunoașt
e.. folosința :acestei numeroase clase a Statului
și prin urmare :dorese din; toată;
inima, îmbunătăţirea soartei lor;
AR
ae
.

î

ED

m

,

ti

a

.
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«Comitetul

DIMITRIE A. STURDZA

proprietarilor mari dorește

dar, ca la viitoarea organizaţie să

se iea de bază următoarele principii::
«I. Modul
desființat.

de astăzi al răsplătirei pimântului prin lucru să$ fie cu totul

«II, Adunarea

legiuitoare,

în cea întâio a ci sesie, să hotărască

un

termin în care relaţiile dintro proprietatii de moșii și ţăranii lucrători
de pământ așezați pe ele să se reguleze prin alcătuiri de bună yoie,
«III, Adunarea, legiuitoare să facă o lege, căreia vor fi supuși acei din
proprietari și ţărani, cari nu S'ar fi folosit de terminul publicat pentru
recularea, relaţiilor reciproce prin alcătuiri de bună vroe.

«IV, Legea aceasta va fi întemeiată pe principul respectului proprietăţii, și totodată va priri și la stabilirea și la chipul vieţuirei locuitorilor săteni astăzi lucrători de pământ.»
a
[Subseriși) |. Docan,A. Botez-Forăscu, Gr. Balș, G. Sturdza,G. Sturdza,
A. Aslan, I. Pruncu, N. Catargiu, S, Miclescu, Gr, Sub N:
Carp, L. Catargiu, Gr, Costachi.

D-lui A.

Teriachiu coteşte socotința minorităţii acestui comitet:

«Asupra chestiei relaţiilor locuitorilor săteni cu proprietarii, subscrişii au
onoare a face următoarea propunere:
«Luând în privire:
-«]. Că propunerea locuitorilor săteni, elaborată afară
în contra Art. 57, 85 şi 86 ale Regulamentului: Adunărei,
multe suferințe, în parte aduse prin
năvălirile străine,
zurile provenite din călcarea așezămintelor în fiinţă, și

din Comitetul lor,
cuprinde, pe lângă
în parte: prin: abumulte recriminaţii

neîntemeiate și tendinţe regretabile prin născocită, titluire de boieri de. moşie
şi prin cercărilo de a denatură caracterul relaţiilor existente între locuitori
şi proprietari.

a,

«2, Că pe cât asemenea tendințe nu ne pot da: îngrijire pentru proprietatea apărată în toată întregimea ci de legile ţărei, consacrată ca principul
conservării societăţilor moderne şi întărită prin votul Adunărei din 18 Noemvrie, pe atât nu ne pot opri de aprivi îmbunătăţirea stărei . locuitorilor ca 0
- condiţie

a prosperității

«3, Că contra unor
nici

ca ipoteză,

totuş

țărei

noastre;

asemenea

tendinţe,

proprietarii, clasa

ce

nu

sar. f cuvenit

cea, mai însemnată

a se rosti

a ţărei, clasa

ce.

a dat pururea dovezi de inteligenţă şi de generozitate, şi până. astăzi s'a.
pus în capul mișcărei naţionale,
nu are nevoie a năzui la facte istorice ca
să-şi apere drepturile consfinţite prin legile ţărei și prin mii de bransagţii
şi titluri legale ;,
u
«4, Că

proprietarii

și

locuitorii,

aceste

două

elemente

catia au “scăpat
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Francia, de răsturnările în- cari vroi
au săo arunce cercătorii de sist
eme,
sunt chemate, precum au împărţit
multe greutăţi, asemenea prin o
bună
înțelegere a vindecă multe răni ale
treoutului şi a desvăli bogăţiile acest
or
țări binecuvântate de
Dumnezeu

;

„«5. Că, prin voturile Adunărei din
cetirea propunerei locuitorilor săteni
statornicit. câtevă, principii, cari vor
torilor, rămâind a se încunună, acele.

i

a

29 Oct., douăsprezece zile înainte de
în Adunare, și din 18 Noomvrie, s'au
contribui la îmbunătăţirea stărei locui-:
și cu regularea bine cumpănită a in-

'tereselor lor/celor vitale;
o
«6. Că trebue a combină; neputinţă în care

o
a
ne aflăm, ca Adunare con-

sultativă, de a face legi într'o cestie
care' pentru

noi mai ales s'ar cuve

studii serioase; căci chiar în alte staturi, unde ni
reformele n'au: venit prin nici o impulsie. a.ev
enimentelor din
să facă obiectul unor

afară, o asemenea reformă a trecut prin măsuri trans
itorii fără a so pripi;.
«7.
Că o măsură silnică și nechibzuită

poate

aduce o reală îmbunătăţire în starea, locuitoril
or,

în Bucovina,

existenţa ;

de unde

paraliză agricultura, fâră a

precum aceasta a urrhat

sute de locuitori vin în Moldova, spre a-şi
dobândi

«8. Că în această cestie mai cu osebire:
trebue a se luă dispoziţii -uniforme cu ţara soră, ca în: 0 cestio atât
de strâns legată cu 'agricultura,
singura indu
strie a Principatelor,

poporului român ; -

şi cu

bunăstarea “și

viitorul

E

majorităţii

a
«9, Că năiimirile prevăzute la Art, 118,
lit. E, a Reg, Org., spre a fi aplicabile și neasupritoare, totuș ar cere,
pe lângă stabilirea, locuitorilor, şi alto
dispoziţii 'de îngri

jire a unui: guvern naţional;
|
«Luând:în sfârșit în privire:
«10. Că întemeierea, naționalităţii române,
fără, de câre nu este nici vieaţa
naţională, nici patria
şi puternică,
viitoare ;
- «Subscrișii

trobuo

asigurată de învăluirile trecute, nici
Unirea, prosperă
să fie : obiectul stăruinței Guvernului
și a Adunărei

propun ca la viitoarea organizaţie

toarele dorinţe: -

să se ica

”

de bază - urmă-

e
; «ÎI. Desființarea răsplătirei priu
lucru a pământului co se di locui
torilor. de către proprietari după aşez
ămintele, de astăzi,
o
.
„"«II
. Rogularea definitivă a relaţiilor dintre

statornicirea unor principii,

să împace și interesele locuitorilor.
-“«IIL. Adunarea

„lege, căreia

legiuitoare

proprietariși locuitori și

cari, fără a jisui drepturile

|

proprietarilor;

a

tata

și caro

desrilind,

viitoare la cea întâic a ei sesie, va'r
otă

vor fi. supuși și locuitorii

și proprietarii
E

Ă

:

o

bă

-
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!

1!

.

acele principii,vă hotări

această cestie atât” de. “importantă

pentru Prielpatele Unite.
i
mar
Subseriși
mt attoat st

şi de; vitală
|

„ai

|

D. “Miclescu, ML . Koeălniceanu D. Ralet, M. “Jora, N. Cânanio;
A, Teriachiu,„M. Costachi, IL Fotea, Q.„Rolla Pi „Mavro-

gheni,V, Sturdza.

„e

sn

taţi

îi
:
Ra
* Anul 185, luna” Docomvyrie“ în 11 zile.
ee

w.,

E

Dă

”

iri

"D- lui. 0. „Negre cotâşte o propunere subsorisăi. “doi d- lui șido

aid

AI
y

Răd: Sava, 1!” Lovărdă, 1. Boală, V. Balaiș, Dn, Bilan:

i

„Fiindcă, înainte „do toate; înjehebarea: şi. trăinicia-unui stat: nou: trebue, să
sc. razime pe elemente

puternice și:

ie

ii

i

vii

pie,

„„«Că. acele elemente trebue şi 'ele să-şi: tragă puterea ||lor din așezări cari

să corespundă.la,

asemenea sfârșit ;

e.

i

tz

«Că unul, şi cel mai temelnic:din acele olemente la. noi este loata popo-

rului: Juorător. de pământ;
;. «Că

pi

ce

acest popor. este numai

agricol. Şi că

printe asul s'a

dssvălit

şi. are

a se.'desvăli lucrul pământului — cel mai însemnat și obştesc.izvor de bogăţie

ta
„al ţărei aceşteia;
„> «Că ţara, tuturora; se. alcătueşte- de părţi din ea-a fiecăruia, cari: Ta un. loc
aceste. închiagă marele total al::patriei comune ;::

2

i

i

i

i

„+ «Că :în- marea, familie: a unei naţii, “partea; ficcăruia de țară: este. aceea
care po toţi îi leagă cu patria, întreagă și silnic îi împinge” către apărarea,

întemeiarea

şi înflorirea, ei — de. 'vreme,. ce' binele

în sine şi binele fiecăruia în parte ; - ...

.:

ohştese: cuprinde neapărat

pi

i

îuflo=
«Că pentru a conlueră cu durere și sfântă datorie. la: statornieirea,

rirea

şi mai

vârtos 'la apărarea

țărei, trebue

ca elementul cel:maâi: numeros

a. âpără
şi tomelnic al acestei ţări să 'fio' strâns . legat. de ca — încât. „pentru

pe
cevă, trebue să aibă şi cevă de 'apătat;.
«Apoi pe asemenea cuvinte jos iscălitul propune :. DIDI
«Improprictărirea

locuitorilor săteni.

«Fiindcă tot:-odată: proprietatea în toată

pi

limea' civilizată, ori - pri care

ează
fază din învechimo ca ar fi trecut, este lucru care mai mult: se -respect
;
legi
către
de
lueşte
în: societatea :bine organizată. și: mai: aprig se: : închizăș
mai
de
«Că, boierii proprietari, partea cca mai luminată, ș i atât în timpii
înainte, cât” mai vârtos și fără tăgadă în. timpii de Ea, au conlucrat la toate

ce âu' slujit a, sprijini . drepturile țărei, incînlăturându-se, spre lauda. lor; de.
;
nici un fel de jertfă pentru asemenea sfiuşit;. i.
înţelogre
vor
i «Că, boierii: proprietari, toemai ca partea, .cea mai lunăinată,
că” îndatoririle. ficeăruia către 'țară' atuncea; ledgă mai tare și sunt mai sfinte,
când şi din foloasele ei se îndulceşte fiecare;
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-„i«Că boierii *propristari, căpetenii ai țări,
pentru birielo obştâse rii s6 vor
dă nici 'astă;-dată în. lături: do a-şi așeză”
ţară, ' încât din' toate elementele ei
înfrățite-;și! mulțumite să se: poată întru:
adevăr. întrupă'o puternică, patrie-a

buroă st

i a

aa

a

ae
sia Că boierii: proprietari, cu cunoştinţele.
ce au şi în“ înţeleaptă lor “prova:
-dere--politică, mai:mult decat orcine-alţii
sc: vor pătrunde:de puterea “lucru=
rilor, înaintea cărora n'ai încotro 'ce faco
-— ce. se, chiamă utilitate publică, şi
nevoie „de sțat,(raison „A:Etat);
«Că

boierii proprietari, în mărinimia lor,nu

Dap

a Ea

trebu

titeleşi fără cumpăt cuvinte al6. locuitorilo;: săt e să so uite la, nesocoeni
— ci desbrăcându-le de
ncînţeleapta, lor acrime, să vadă ntimai că dintre
ele străbate jalnicul strigăt
al unei clase desmoştenite; - ..:
SR .
ă

«In sfârșit, că la acești boieri proprietari, când
sună astăzi solemnul'ccâs al reînvierii naţiei lor —- precum. le.sunt titluri
le, le vor fi și inimile nobile;
«Căci la iefomari
rme"
pentru țara. sa trebue fapte şi înimiă măre ş'».

„ “Apoi .pe asemenea cuvinte :jos 'iscălitul: prop
une:

îi i itp
«Că boierii proprietari să' vândă pământuri
locuitorilor săteni. - +
«Findcă pe de altă parte pământul României
este” mănos 'în rodele sale,
incât.

toţi,” locuitorii lui, ce” se -ţin de dânsul şi. se! hrăne
sc din el, sunt: cu
îmbelşugare. îndstulaţi și cu cele de nevoie
şi cu prisosuri; „i,
i,
„a Gă braţul ţăranului

este-acelado. unde au decurs- până ticum.
toate vis:
tieriile-ţărei aceșteia,;
a
DSB
E a
«Pe. asemenea, cuvinte: jos :iscălitul propun
e :
Sci
e
„1. Că
pământuril

e de. vândut locuitorilor săteni să sa mărgi
nească în
măsurile pontului de astăzi, și numai'la
acela co le au.
i.
i
„42: Că
pământurile odată

“pentru totdeauna vândute de boierii
:proprietari' locuitorilor -sătâni;' aceștia să le
plătească “întocniai. după ade:
rărata lor :valoare, potrivit ei. calitatea Și
localitatea deosebitelor părți

ale ţărei,

.::

ci

A

A

e

aa

Po
-kPind . iarăș: că, prefaceri şi răsturnări ale Gelor
trecute de felul 'acesta în
pripă îndeplinindu-se;

— atrag adese după, ele: sdruncinări vătămăto
are.
rola
țiilor sociale: şi mai: ales. negoţului și agri
culturei
prin 'tremelnica conteiire a deplinei lor desvăliri

;

a

Î

":.„cApoi pe aserienca, și: de pe: urmă.
cuvinte jos iscălitul propune:
i: cl. Că până! a-şi închipui locuitorii"
băneştile mijloace pentru

-,
plata

pământaiilor de: cumpărat dela proprietar
i, ci să urmeze 'stărei luerurilor de față, dacă nu se ra: găsi vreu
n alt mijloc. mai potiivit:.și îndestulător pentru ambe părțile cu:a
amândurora conglăsaire.
E
„42u.„Că, această vânzare de-pământari,:
după 15:ani. dela punerea ci în
|uerare,' să -rămâe. numai facultativă, o
a
Analele

A. R—

Ton.

AXĂ.

t

— Alemoriile

Secţ.

Istorice,

28
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DIMITRIE

A. STURDZA |. :

«e Că viitoirea Adunare legiuitoare, îni cca întâi aci sesic, să pășească la măsura așezării prețurilor pământului, precum s'a mai zis, întoemai, cu adevărata sa valoare şi potrivit cu calitatea și localitatea deosebitelor părţi ale țărei, având totodată şi îngrijirea, (ea din pildele ţărilor înrecinate porăţuindu-se) să hotărască pentru tomelniea lot dintâi
statornicire,. după ce cătime de timp, către cine şi cum să-și i poată înstrăină locuitorii săteni pământurile. eumpătrate-o

[Subseris) C. Negre,
Sprijinim accastă

propunere:

Răducanu Sava, loan: Levărdă, loan
„ Roată, Vasilie Balaiș, Dănilă. Balan.

«Adunarea, consultată prin sculare și şedere, hotărește închiderea

"şi pășirea la vot prin apel nominal.
«Se pune la vot propunerea d-lui Q Negre.

discuţiei

mi
|

:

Votează pentru 16, şi anume : Epise. Ghenadie Sendre „pisc. Pilarct Seriban,
Episc. Calinic Miclescu, Dr. A. Fătu, G. Masian, Gr. Vârnav, P. Brăescu,
I. Roată, C. Iacovachi, V. Balaiș, Gr, Vârlan, Răd. Sava, C. Negre, A. Cuza,

C. Sturdza (Vasluiu), N. Bosie..
Votează contra 37, şi anume; Arh. Melchisedec, Iconomul Matoaș; C. Bădărău, Din.

Bălan, A. Panu.

V. Mălinescu,I. Docan, D. Savin, Dr. Vârnav,

N: Canano, S$.: Stanciu, $. Canano,|. Vârnav, A. Botez-Forăsei,, T. sin Pavel, Gr. Balș, C. Hurmuzaki, A. Aslan, |. a Babei, [. :Pruncu, V.. Sturdza,
Il. Hrisanti, L. Catargiu,I. Fotea, Gr. Suţu, M. Costachi, V. Stan, N. Carp,:
8

Miclescu, p. Mavrogheni,

N. Emandi,

1. Cantacuzin,

Prea Sfinţia Sa Părintele. Mitropolitul.

|

Gr, Costachi, - Inalt

* Se abţin de la votare.27, şi anume: Episcopul Nectarie Hermeziu, 'Arhimandritul N. Scriban, D. Miclescu, D. Cozadini, M. Kogălniceanu, A. Jican,

C. Morţun,

D. Grigoriu,

Levărdă, 0. Roseti, D.
Olariu, D. Ghidionescu;

M. Jora,: v. Zaharia, Gh. Sturdza, C.. Sturdza,

L.

Cracte, A. Teriachiu, V. Neculau, Dr. Costin, L.
N. Catargiu, Pand, Oroitoriu, D, Romos, L. Ga-

“liardi, C. Știun, I. "Roșca, T. Sacalov; iar D. Rallet n'a fost faţă.

«Se pune la vol încheierea majorităţii Comilelului proprietarilor mari.—
Votează pentru 23, şi anume: Epise. Nectarie Hermeziu; Epise. Calinic
Miclescu; |. Docan, N. Canano, Seb. Canano, A. Jiean,|. Vârnav, A. Botez-Forăscu, Gr. Balş, Gh. Sturdza, C. Sturdza, C. Hurmuzali, A. Aslan, |.
Pruncu, L. Catargiu, Gr. Suțu, M. Costin, N. Carp, 8. Miclescu, GC. Sturdza

(Vasluiul), N. Catargiu, N. Emandi, Gr, Costachi.
«Votează contra 47, şi anume: Episc. Ghenadie 'senăre, Episc. Filaret
Seriban, Arh, Neofit Scriban, Arh. Melchisedec, Iconomul Mateaş, 0. Bă-

dărău, Din. Bălan,

A. Panu,

D. Cozadini, V.

Mălinescu,

M.

Kogălniceanu,
3
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G. Masian, D. Savin, Dr. Vârnav, S. Stanc
iu, C. Morţun, T. sin Pavel, D.
Grigoriu, I; Levărdă,. Gr. Vârnav, 0. Roseti,.
D.. Cracte, I. a Băbei, P, Brăescu,
I. Roată, A. Teriachiu, 1. Hrisanti, V. Balaiş
, C. Iacovachi,' G.. Vârlan, R.
Sava, .C. Negre, A. Cuza, :M. Costachi,
V.:.Neculau, V. Stan, 1. Olariu, D.
Ghidionescu, P. Mavrogheni, N. Bosie, Pand.
Croitoriu, D.. Romov,.L. Ga=liardi

, C. Ştiun, L. Roșca, T. Sacalov, Inalt Prea Sfinţi
a Sa Părintele Mitropolit

ul.
„«Se abţin . dela 'votare:7, şi anume: D.
Miclescu, Dr. Fătu,..M. Jora,
V. Zaharia, V. Sturdza, 1. Fotea, [. Cantacuz
in ; iar D. Rallet n'a fost faţă.
„«Se pune'la vot socolința minorităţii Comit
etului proprietarilor. mari.—
„ «Votează pentru 32, .și anume : Episc.. Necta
rie Hermeziu, Episc. Calinic
Miclescu. ,D. Miclescu, C. Bădărău, A. Panu,
M: Iogălniceanu, G. Masian,
N. Canano, Seb. Cânano, A. Jiean, |. Vârna
v, Gr. Balş, M. Jora, C.. Hurrhu- .
zali, Gr. Vârnav, A. Aslan, L. Pruncu, V.
Sturdza, .A. Teriachiu, .L, Catargiu, I. Fotea, Gr. Suţu, M. Costachi, .M.
Costin, $.. Miclescu,. C. Sturdza
(Vasluiu),

P. Mavrogheni, N. Catargiu, 1. Cantacuzin, D..
Rallet, [. „Docan, :
Inalt Prea .Sfinţia. Sa Părintele" Mitropolitul,
ia
« Votează contra, 38, şi anume: Episcopul Ghenadie
Şendre, Episc. Filaret”
Scriban,

Arh. Noefit Scriban, Arh. Melchisedec, Icono
mul Dimitrie Matca,
Dăn. Bălan, D. Cozadini, V. Mălinescu, D. Savin,
Dr. Vârnav, $. Stanciu, T.
Pavel, C. Sturdza, 1. Levărdă, C. Roseti, D. Oracte
, |.a Babei, P. Brăescu, -[.
Roată, L. Hrisanti, V. Balaiş, C. Iacovachi, Răd.
Sava, C. Negre, V. Neculau,
V. Stan, N.:Carp, 1. Olariu, D. Ghidionescu,
N. Bosie, Pand. Croitoriu, N.
Emandi, D. Romov, L. Galiardi, Gr. Costachi,
C. Știun, I. Roşca, T. Sacalov.
«Se abţin dela votare 8, şi anume: Dr.. Fătu,
A. Botez-Porăşcu, V. Zaharia, G. Sturdza, C. Morţun, D. Grigoriu,
G. Vârlan, A. Cuza.
Eu

«Se, pune Ja vot.drosebita socolință a d-lui C. Roseli.—

i

„„« Votează. pentru 4, şi anume: Episc. Ghenadie
Şendre, Episc. Filaret
Scriban,.Gr. Vârnav, C., Roseti.
Să
PR
i
«Sau abţinut,, dela votare, 6, şi anume: Arh. Melch
isedec, M. „Kogălni-;

ceanu, D. Rallet, P. Brăescu, V. Sturdza, A Cuza—

Da
N'au fost faţă la votare 2: Dr. Fătu, Din. Băla
n.—..
Toţi ceilalți 65'au votat contra,
a
a
|
|
«Se pune la: vot “încheierea majorității Comitetului
prâprietarilor mici:—!
«Votează pentru 9, și anume:

Masian,C. Morţun,

Epise.

Filaret, Scriban, 'C. Bădărău, G.:

D. Cracte, 1. Hrisanti, G. Vârlan, N. Bosie, C.
Ştiun.

«Sau abținut 9, şi anume :. Arhi.N. Soriban,' Arh.
Melchisedec, P. Brăescu, Iconomul Mateaş, M. Kogălniceanu, V.: Necul
au, D. Grigoriu, V. Zaharia, D..Romov.—
N
Rea

-Dr. Fâtu. n'a fost faţă la .votare.—
Toţi ceilalți 58 au votat contra,

o.

pa
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za

„ «Se--pune la .vot: socotință minorităţii Comitetului proprietarilor. inici. =
» «Votează pentru:35, și. anume :'Episc. Nectarie Hermeziu; Epise.: Calinit!
Miclescu,. D..Mielescu,I. Docan, Dr.: Vârnav, D. Răllet, N.: Canaho,: S.. Ca-i
nano, A. iJiean, |. “Vârnav,. A. Botez-Forăscu,.D. Origoriu, 'Gr.- Balş, M. Jora;;

Gh. Sturdza,

ă. Sturdza, C. 'Hurmuzachi, Gr: Vârnăy,-A2 Aslin, 1. “Prunou,;

V. Sturdza,. A; “Teriachiu, L. Catargiu.

L. Fotea,-.A. Cuza, Gri Suţu; -M..

Costin, N., Carp, Se Miclescu, „0. Sturdza: (Vașluiu), N: Catargiu, N;: „Emandi,

“1. Cantacuzin, Gi. Costachi, Inalt: Prea'.Sfinţia Sa Părintele : Mitropolitul:
- «Votează: contra: 36, și anume : * Epise. 'Ghenadic: Sendre, Epise: Filaret

Scriban, Arh. N; Scriban, Iconiornul, Mateaș, 0. Bădărău, Dăn: Bălan; A.Pânu,
o Cozădini, V. Milinesci, M. Kogălniceanu; G.. Masian, D. Savin, s, Stanciu,
C.. Morţun, 'T. Pavel, 1. Lovărdă, C. Roseti, .D. .Cracte, 1 a Baboi, P. Brăsscus

|. Roată,
V. Stan,
„ Știun, |.
«Sau
_M.

I.' Hrisanti,. V. Balaiş, C. “Iacovachi; Răd.: Sava, O. Negre, A.;Cuza,:
I. Olariu,: N. .Bosie, Pand. Oivitoriu,. D.. Romov; Li Galiardi; :G.:
Roșca, T..Sacalov.. : ;:
e
pei
abținut dela votare 5, și-anume: Arh Melebisedeă, Y, Tata,

Costachi," V.. Neculau,

P. Mavroghâni.— ..:

a

iii

- Wau fost faţă 'la votare. d- lor: Fătu şi: Ghidiohescu. -:: îi Iute, Pa
-«Se pune la voi deosebita. socotință a. d-liii Zalaria. i
„ «Votează pentru 1, d-lui Vaharia..

.-.

ta

i

„«Sau âbținut delă votare 2, 'Episc." Calinic Miclescu; N. Kogălniteanii. =
„«N.au fost faţă-la, votare 4, d2lor Fătu, [: -Vărnav, D. Oiaete, D. Ghidionescu; 7
„«Toţi ceilalți 71 au fost contră, *

„_

ci

„Se “pune la, votare propunerea locuitorilor săteni—.-: 2

i

E

7

i

tii

aa

«Votează pentru.25,. și anume.: ' Epise: Ghenadie ! Sondre! - “Au Neofit!

Seriban, Iconomul -D.. Matcaş, C. Bădărău, Dăn. Balan, :D. 'Cozadini, V..Mă-

linescu, D;-Savin, IL. Stanciu, T. sin Pavel, |. Levărdă; L.: a Babei,P, Brăescu,
I. Roată, V. Balaiș, Răd. Sava, V. Stanciu, I.: Olatiu; ;Ns Bosie, Pand::
Croi-

toriu, D.. Romov, L. peliaidi C. „Stiun, L „Roşca, T. Sacalovie. ni: cita
cVotează contra 4.
ADI NR VER
Ia
i
ai tări

“Inalt Prea, Sfinția Sa Părintele Mitiopolit, anunţă CE pita,
a. respins . toate. Propunerile, „ari --se- „vor trimite: Comișiuhii Înţep-

naţionale, la Buiguneati a i
i

:: i e

mg ceata e

„Comitetul Piopriearitor

-

ae do

nmici. : E: sati

In sedinja XXX din 20 Decemvrie, a Cacte: cteşte 0 , poz!
punere a Comitetului proprietarilor mici, ațingătoare . de: «Statorni-

cirea în deobșie a Comunelor»:

„ii

ii i

i tit

i

-

.
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+ «Luând! în privire. că instituţia statornicită
. de: Regulamentul :Organie,:cap.
VIII; .secţia II, :$. 319,.pentru judeţele comun
ale, n'a răspuns lă!scopul: penă

tru care șa înființat, din pricină :că. nu s'a lășat
deplina, -nicatătnata, și: Slo=:
Doda voință a comunităţii fiecărui sat spre a-şi
alege și numi cârmuitorii

judeţului, ci din potrivă sau au fost şiluit
e alegerile sau numite
de către autorităţi ori de proprietari ;

deadreptul

" cLuând în priviră că ncăpărată nevo
cere îmbun
ie
ătăți
:rea, stării

locuitorilor,fie răzăşi, fie clăcaşi, că asemenea îmbun
ătăţire nu se poate, aplică, cu
„Succes; ipână “când, judeţele':nu- or: fi alese şi
numite, “așă încât sii poată răspunde în totul la Binele conuji;” !*-:

-

«Subscrișii deputaţi ai proprietarilor mici
propun următorul

cheiere pentru viitoarea Organizare în România;
„«l. Statornicirea în. deobşte a comunelor,

!

i

ai

proiect de în-

ă

..
:
n
«IL. Alegerile membrilor județelor comunalesă se.
facă -de- călre - obste,
slobodă' și neatârnată,
II
a E
i

-- «IL, Driturile şi îndatoririle. Judeţelor conutnale vor-"fi:
prescrise :prin: o:
anume lege,
3E
:
;
ii
IUR:
e

“(Subscrişi :) N: Bosie, C. Sturdza, Chir, Ciocârlie, St." Călin,
'C. Bădărău,
„ "G.*
.

ai

ie

Masian,O, Știun, V. Neculau, C. Morţun,G. Varla
n, -

AI
Ap:
:
i
i.
a i
Da
«După 6 scurtă discuţie propune
rea aceasta, se punelu vot prin apel et
no-.
minal. Votează pentru 31 membri; contra.
9 membri
; șe abţin dela votare
18Mai
membri; nu au fost do faţă ;la votare 12 membri.»
ia
pa
...,
d
. ,
.
ie

DD

aia

i

pe

ae

vc

„In. ședința XXXI din 21 Decemvrie, se:su
puni Adunării două 'Pro.:
pune
ale majo
ri
rității. Comitetului proprietarilor: mici,
una. privi-:
toare la reprezintarea. acestoraîn viitoarea,
Adunare legislativă, și alta:
pentru stingerea, proceselor: nelegiuit hotăr
ite dela, punerea,în -lu-:
crare, a; Regulame
Organ
nt
icul
încoa
ui
ce. :
::
îi
PI
ACR
+:De: aşemenea: Comitetul :orășenilor prezintă
Propuneri Gu privire:
la :6iganizarea. de:.municipălităţi, . la libertatea
, „comerţului :pe :brăţul:
Chilia și pe Marea Neagră, la declararea orâșe
lor. Galaţi şi: Ismail
„ca borturi-'libere,--lă' desființarea; monâpolurilo
r şi la: organizărea:de
instituţiuni: de:.credit pentru -industrie

şi “come

tati
ca aa i dl
„Sei niai ;supurie Adunării: în: acastă; 'Ședință rţ.
și Propunerea; D-iului i
PFătu: pentriu'a se. împiedică Evreii, cari: nu'au vreo
meseri"și
e niij:i
loacele de a o':.profeşă, a..se: a eză în « orașele.
țărei,
lpre
oum!
și: 0:
Propunere: a .Coloniștilor bulgari, dii Basarabi,
pentru-ali: se 'res-i

pectă “privilegiileinaționale; * îi £.:
a
ce
i.
mita
“Asupra tutatron cestor propuneri,
Adunarea nu'se pronunţă,:de-i
oarece le consideră:ca
fiind de-competința Adunărei Liegislătive'viitoav
e:”
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“In schimb Adunarea

adoptă în unanimitate propunerea

u. „Costachi, care cereă : — «Mărginirea de 'a se atendă

îndinte veniturile
! .

!

Statului
i

”

pe: un termin

-

ADUNAREA

n

mai

lung. decât

d-lui

do astăzi
un an»—.

-

AD-HOC A VALAHIEI.

Esi e

In şedinţa: dela 30 Septemurie, Inalt Prea Slinţia, Sa Păr intele
Mitropolit a rostit următoarea cuvântare:
.
i :
«Domnilor,

«Ne aflăm astăzi adunaţi aci, „pentru: a ne sfătui şi a ne chibzui îimpreună

la fericirea și prosperitatea patriei.
„
«Să cunoaștem într'aceasta dumnezeeasea Provedinţă, care, în nepătrunsele:
sale mijloace, ne-a format înalta poziţie de faţă, însuflând Marilor Puteri garante frumoase și binevoitoare cugetări pentru noi.
.
«Fiecare. din Dumnea-Voastră simte cu vrednicie înalta: sa; chemare. şi

datoriile ce are a împlini. Fiecare trebue să vază cu o plăcută, bucurie această
strălucită ocazie, în care ne putem da mâna cu toţii, spre a lucră pentruii întemeierea

neamului

și a binelui obştesc.

«Este cca, mai solerhnă și memorabilă zi aceasta, în care deschidem cartea

viitorului Patriei, în care ne adunăm spre a lucră a o faptă atât de măreaţă
şi. de covârşitoare. Suntem puși în împrejurarea cea mai glorioasă şi cea mai

„delicată. Să avem,. Domnilor, bunul simţ de a ști să ne folosim de urmările
sale, dreapta, judecată de a preţui bine trebuințele şi rara înţelegere de a

alege mijloacele cuviincioase spre a; le împlini. Priviţi-vă, Domnilor, şi veți
vedea că;toţi suntem Români: aceleași: simţiminte ne: leagă, acelaș sânge ne
unește, 'Poţi avem. o patrie înainte; să avem și un cuget. şi un scop; să ne

însufleţim de 'aceeaș dragoste și de aceeaș sfi intă credință, ca cerul să binecuvinteze ostenelele noastre.
!
«Cugetaţi că, prin voia Domnului

şi prin ocrotirea Marilor Puteri, suntem

chemaţi a începe o nouă epocă în vieața, noastră naţională și a ne da o carieră

în mijlocul .popoarelor în care trăim. Să ne arătăm vrednici de această înaltă
favoare -ce ni se mărturisește ; să dovedim prin! purtarea noastră acel merit:

şi, acel tact al bărbaţilor: serioși, prin cari ne-am câștigat atâtea puternice şi:

folositoare :simpatii. Naţia care v'a ales; își pune cu desăvârşită încredere aş
a
teptările sale în geniul Dumnea-Voastră patriotic; în luminile și. cercareă în-.
tinsă ce aveţi; ea, nu vă crede .nici mai puţin preg zătiţi pentru inatea cauză

ce va încredințat,

nici mai puţin

capabili.a aduce la rezultatul dorit şi. a»
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împlini atâtea, frumoase și
fericite speranţe. Legitimai
, Domnilor, înalta alegere ce s'a făcut în persoa
na : Dumnea- Voastră, prin
nobile cugetări la mărimea patriei; printro împreu
nă jertfirela binele obștesc.
Priviţi în trecut:
nu veți găsi un oveniment
mai impozant în gravitatea
sa, mai roditor în
urmările sale. Fiecare din
Dumnea- Voa

stră, nu mă îndoesc, tre
în fața sa, mărindu-i-se
bue a simți
energia sufletului și a-i
bate inima de o dreaptă
nobilă. ambiţie; fiecare din
și
Dumnea-voastră cugctă, am
statornică credinţă, a
se ridică la înălţimea, împ

rejurărilor Şi a se arătă mai
presusde cleo înseși.
N'ar. putea cinevă așteptă mai
puţin dela niște bărbaţi ce
personifică inteliSența şi înţelepciunea, unu
i popor şi

cari au dat. cu solemnitate,
Dumnezeu şi a naţici, sac
înaintea lui
ra făgăduință de a lucra
pentru binele şi prosporitatea patrioi,
DR
e
SE
«Lumea, ne privește astăzi;
arătaţi, Domnilor, că am fost
și suntem vrednici de. atenţia binevoitoare
a Europei.. Viitorul se deschi
de acuma, înaintea
noastră; faceţi să-l privească
țara cu încredere Și linişte;
umpleţi 'cu virtuțile
și. marile Dumrea- Voastr
ă fapte această nouă, epo
că ce ni- se înfăţişează,
- «Incepem astăzi lucrările Cam
erei noastre. Gândiţi-vă, Domnil
or, cu înţelepciune la starea împrejurăril
or de faţă, gânaiţi-vă cu căl
dur
ă
la dragostea, Patriei, gândiţi-vă cu dreptate şi
bunăvoință, la urmașii Dumnea
-Voastră,. Unii-vă în acelaș cuget frățes
e şi național; faceţi, cu ace
a putere de suflet ce
Vo. cred, ca interesul tuturor
să

ica locul intereselor în parte şi
cu cuget seîn col Atotputernic, puneţi cu
cura
j și liniște
bazele marelui Şi gloriosul
ui edificiu “al poporului rom
ân.
nin, cu statornică

credință

«Lăsaţi,

Domnilor, să cotească vii
torimea, cu mândrie și feri
cire, numele
Dumnea-Voastră În istoria, nea
mului, Lăsaţi frumoase şi neș
terse suveniri în
analele patriei. Faceţi ca

binecuvântarea Cerului Să
se pogoare asupra
nea- Voastră şi a urmașilor
Dumnea- Voastră.»

IN

Dum-

ședinț

a I dela 30. Septemvrie,
Inalt! Prea, Sfinţitul Mitropolit, Președintele Adunării,
a numit vremelniceșt
trei
e secretari: Logolătu

l Nicolae Golescu, Aga Ioa
n Cantacuzino şi Alecu Petres
In urmă Adunarea, a, hotări
cu.
t
să âleagă două Comisii; pen
rificarea, actelor Deputaţilor,
tru ve-

fiecare Comisie compusă, de
9 membri.
In Comisia I au tos aleș
i: Preotul Vasilie, „Prinţ
ul Dimitrie
Ghica, Gheorghe Magheru,
Nicolae Rucăreanu, * Grigor
ie Marghi:
loman, Costale. Butculescu,
Constantin Costescu,. Hrista
che 'Tell și
Barbu Gănescu,
e

In Comisia II au fost

Voinescu, Ioan Cantacuzino,

aleși : Prințul

Grigoiiie

pe
Ghica, Scarlat

Grigorie Filipescu, Constanti
n! Cotescu,
Scarlat Turnavitu, Gr. Seruric,
Nicolae Pleșoianu,/și Costache
Moglan.
+
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„In ședința 11 din 2 Octomvrie,se cetesc
area, alegerilor Deputaţilor.
tru
penverific
at pentru judeţul Olt doi
prezint
„__Aci sau
recomandat

tenilor, unul

Raporturile Comisiunii
Ma
_! .
din
deputaţi clasa Să-

e Niculescu, și altul
— Ioan
de Administraţi

Mae
ales de săteni — Tănase Constantin.
Președintele
de
is
subser
Raportul Comisiei a II de Verificare,
Grigorie

Ghica

şi de Secretarul

e -următorul:

Scarlat. Turnavitu,

-* «Comisia Secţia II, aleasă din sânul Adunării

ad-hoc, pentru .cercetarea

i luni Oc- puterilor actelor d-lor deputaţi, în seanța trecută, la 1 ale curente

Gritomvrie, după ce mai întâiu a ales Prezidentpe Luminăţia sa Prinţul

rea actelor
gorie Ghica şi Secretar pe d-l Scarlat “Turnavitu, a intrat în cerceta

Dolj,
înfăţişate de d-nii deputaţi ai, districtelor Mehedinţi, Gorj, Romanați,
vedere
Vâlcea, Olt, Argeș şi Teleorman, din 'toate cinci clase, şi având în
origiactele
cu
e,
district
aceste
din
or
formalele raporturi ale administraţiil
sau
cari
şi
r
Ministe
lul
nale de rezultatele âlegerilor, înaintate de onorabi
it,
Mitropol
ui
pe lângă adresa Prea Sfinţiei Sale Părintel
primit la Comisie

găsit actele
Preşedintele Adunării “ad-hoc, sub No. 14, subînsemnaţii am
rea alegerei.
d-lor deputaţilor din sus numitele districte, constatând “săvârşi

lar alegerea, deputatului Joan Niculescu din

procedare.

d-lor în regulată

prin alătuclasa sătenilor din districtul Olt, având împrejurări, se deslușeşte

a.»
ratul aci jurnal, cum și pentru a d-lui Străchinescu, care şi-a tras pretenţi
Comisia

de

verificare

a

tărire, prin care motivează

încheiât

în

unanimitate

următoarea

ho-

a

votul :

«Pe când Comisia se găsiă în verificarea actelor prezentate de d-nii: de-

i Ni— loan
„putaţi ai districtului Ol, s'au înfățișat înaintea, ei doi pretendenț
voturi
cinci
având
formă,
în
act
u
cu
culescu şi Tănase Constantin—, cel dintâi
din opt delegaţi ai obştimii plugărești,

cel de al doilea

cu act cuprinzând

cevoturile -unanime ale tuturor delegaților, lipsit însă acest act de forma
care
rută, nefiind adeverit de administraţie, ci de poliţie, la No. 512.-După

Tănase Constantin zice că primul alcs este el, precum se dovedeşte din
însiş. cuprinderea actelor ce: înfăţişează și : din -raporturile administraţiei

respective cu No. 5.036 şi 5.158 către onor. Ministerul cel Intern, prin care

mărturiseşte că alegerea lui este unanimă, inculpându-l numai că ar fi dat
că ar fi făcut un raport din partea
în judecată criminală pentru plastografie,
deputaţilor satului

Izvoarele-de-jos, pentru

care, spre

dovadă a nedreptăţii

co i se face cu accăstă propunere nedreaptă, înfăţișă dovada chiar a acelor
deputaţi, legalizată de prezidenţia Judecătoriei

Oltul, cu subsemnătura

pre-

zidentului, a grefierului şi sigiliul Tribunalului, în care recunosc că raportul,

DIVANURILE AD-iGC Di iAşi Şi BUCUREŞTI, îţi.

4âi

pentru care este acuzat că l-a plastografisit, este -adevă
rat al lor şi că acuzaţia, în contra lui Tănase Constantin este nedreaptă,

«Afară de aceste documente, înfăţiși pe Joan Pricoli
ci, Preşedintele adunării alegătoare, care zice că în adevir alegerea unani
mă a fost pentru Tănase, şi că numai d-l Administrator a poprit-o arbitr
ariceşte, sub “cuvânt că

Tănase nu are drept a fi ales'la Divan, şi că alegerea, celui de
al doilea, Ioun
Nicule
scu, a făcut-o numai “după

impunerea

d-lui

Administrator, -Această

arătare a Prezidentului adunărei se mărturisi înaintea,
Comisiei şi de însuș

Ioan Niculescu, al doilea ales, zicând că și el este
subscris în actul lui 'Tănase, care s'a adeverit de Poliţie, nevrând Administraţi
a a-l adeveri tot pentru
cuvintele arătate de Ioan Pricolici.
”
E:
«Văzând Comisia că alegerea lui Tănase Constantin
este mai înainte și

cu unanimitate ;
«Văzând că aceasta se

a
constatează

prin

mai

sus citatele

raporturi

ale
Administraţiei către onor. Minister ;
E
|
«Văzând mărturisirea lui Ioan Pricolici, Prezid
entul. adunării alegătoare,
şi a lui Ioan Niculescu, al doilea ales şi care
a lost Secretar al adunărei,
că dau

asemenea, încredințiri despre prima, unanimăşi
statornică alegere:
a delegaților pentru. Tănase Constantin ;
|
DN
Da
«Comisia este de părere că Administraţia a depărtat pe
'Tânase, Constantin
fâră cuvânt, că el este în toate drepturile cetăţe
neşti, că este primul şi
adevăratul
lor ales, lipsindu-i numai

actul alegerii ; și a doua alegere a, lui

Ioan Niculescu este nelegală, prin urmare desfiin
țată,»

|

.

Anexa

A.

Adresa, d-lui deputat. Tănase

din București.

ă

«Onor. Adunării
«Subscrisul,

|

Constantin către Adunarea ad-hoc
Me

ad-hoc,

deput

at al obştimii plugăreşti din districtul:
Olt, fiindcă onorabila Administraţie locală nu: mi-a dat bilet
ul trebuincios, precum este cunoscut onora
bilei Adunări

ad-hoc; |

«De aceea cu supunere rog

a

onor, Adunare. ad-hoc ca să

chibzui să mi se dea cerutul act de recun
oaştere.»

„..-

:

:

binevoeascăa
:

(SubTăna
se
se ri
Conss)
tantin,

!
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Anexa B.
„Actul dat d-lui Tănase Constantin

din partea, Adunării ad- hoc.

| «Pr ezidental. A dumării ad-hoc a Principatului Roinâniei.
«In urma
verificarea

cercetării fâcute actelor deputaţilor
puterilor acelor

strictului Olt, anume

Tănase

acte,

recunoscându-se

de
că

Comisia

însărcinată,

cu

alesul

deputateal

di-

Constantin, este liber de:împiedicările

aduse

alegerii sale şi apt a exercită 'drepturile de deputat al Adunirii ad-hoc, i
sa dat acest act de primire. din partea Prezidenţiei, spre a-i [i constatată
şi recunoscută, puterea, sa de deputat al Adunării ad- hoc. »
(Subscriși) Viceprezident : A. Golescu.
“Secretari: Ştefan Golescu, C. A: Iretzulescu,
0. A Rosetti, Scarlat 'Turnavitu.

D-l 1; Ipeeanu, întrebând. dacă, Comisia a cetit .instrucțiile Guvernului date pentru alegeri, Secretarul Comisiei II de verificare dă
"următoarele. lămuriri :
«Ar fi fost prea târziu, ca un membru

al acestei onor. Adunări, numai de

astăzi sau de ieri, dela alegerea Comisiilor, .să-şi formeze ştiinţa despre instrucţiile sau orice măsuri ale Guvernului pentru alegerea domnilor deputaţi;
prin urmare convicţia cred că trebuo să fie deplină, că toţi noi urmează să
avem dela început o completă cunoștință despre toate instrucţiile, despre
toate măsurile sau mișcările Guvernului pentru aceste alegeri, și mai cu
seamă noi,. membrii Comisiilor pe cari onor. Adunarea ne-a onorat prin alegerea sa şi ne-a autorizat să examinăm puterea actelor domnilor deputaţi

şi prin raportul nostru să dăm astăzi explicare și încredințare.
«Aşă dar, la întrebarea onor. d-lui Ipceanu, deputatul proprietarilor mari
din districtul Mehedinţi, pe lângă raportul ce. înfâţișai onor. Aduniri, mă
simt dator a mai face şi următoarea explicare asupra reclamaţiei lui Tănase
Conslantin, primul ales deputat al sătenilor din districtul Oltul, în contra lui
Ioan Niculescit, sau mai bine în contra celei de a doua alegeri din' impunerea d-lui Solomon,

Administratorul

acelui district.

«Locuitorii satului Izvoarele-de-jos, plasa Şerbineștilor, cu unanimitate au
ales pe Tănase

Conslanlin.

Toţi delegaţii satelor din plasa

aceea,

adunân-

du-se la subadministraţie, cu unanimitate au ales pe Tănase Constantin. Toţi
delegaţii plășilor din districtul Oltul, adunându-se la reședința districtului,
orașul Slatina, cu unanimitate au ales deputat tot pe Tănase Constantin.
«După aceste unanime

alegeri, d-l Administrator se opune a adeveri actul

alegerii definitive, precum se văză în raportul Comisiei.

D-l Solomon, zic,
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Administratorul, prin două raporturi către onor. Minist
er Intern, mărturisește

statornicia şi nestrămutata, voin
a locuito
ţă
rilor ţărani din districtul său de a

alege deputat pe Tânase

Constantin,ca pe cel mai

capabil a-i reprezintă,

în
Adunarea ad-hoc, însă totdeodată, încriminează pe ucest
ales al Poporului din
acel

district de plastograf și indatorează pe locuitori a alege altul
dintre
dânşii,pe loan Niculescu.
|
i
o
" «Cari sunt bazelă acuzării ? Iată-le:.
„_ “Un oarecare domna, reclamat; la judecătoria respec |
tivă că Tănase Constantin a făcut un raport din partea, aleşilor satului său fără ştire-l
e. Procuroria, examinând procesul, declarăpe Tănase neculpabil. Inşiși
aleşii sa=-

tului, mergând în judecătorie, au declarat că raportul
este al lor, seris de
Tănase după chiar ordina lor, iar nu este plastograf.
Iată aceste documente

adeverite.de Judecătoria, respectivă.

|

|

aa

«Apoi in lipsă de sentință judecătorească, caro să
constate o faptă, dacă
un calomniator Oarecare ar atacă în aceste circum
stanţe, printr'un prepus,

persoana unui deputat dintre noi, sau pe toţi acești bărbaţ
i cari se bucură
astăzi
de încrederea naţiei, fire-ar de ajuns ca să-i
discrediteze,

ca, să-i despoaie de drepturile cetățenești, să-i ucidă politicește?
Atunci inimicii noștri
din întru

şi de afară, sau ai oricărei naţii, cu o calomnie
ar ucide tot ce este
onest, tot ce este naţional, şi cu cea mai mare ușurin
ță ar da lumii forma
ce. ar vrea,

|

a

«Peste acestea ce mai

vede

|

Comisia?

o

Vede pe însuș bătrânul bărbat loan

Pricolici, carea prezidat adunarea la rezidenţia distric
tului, în prezența d-lui
Admini

strator ; vede pe unul din Sccretarii acei adunăr
i, care este Însuș
acest Ioan Niculescu, al doilea, ales deputat.
lată-i adi.
«Insuş acest prezident al acei aduniri vine,
. trimis de conjudețenii săi,
„cu actul

alegerii dintâi, adeverit de. Poliţia locală, subscr
is

do toți

alegătorii, fiindcă, d-l Administrator n'a vrut a-l adever
i, şi cere, în numele con-

judeţenilo
r a fi recunoscut
săi,

Tănase Constantin

de

deputa

t al lor. .
«Incă și mai mult, însuş Secretarul acestei adunări,
care este al doilea
ales, mărtur

iseşte înaintea noastră, voinţa conjudeţenilor săi
și cere însuş el

“ca să se primească de. deputat Tănase

Constantin, ca primul ales Şi ca superior al său, căci (zice el) circumstanțele de
astăzi pentru folosul țărei cer
«ce este mai bun.
|.

|

|

«Departe dar .de a presupune cea mai mică
rea

|

voință

|

din

partea d-lui
Administrator, zie numai că, lângă instrue
ţiile ce a avut, de sar fi consistat
cu cunoştinţa, dreptului şi de arfi unit
aceasta cu simțul d-sale de Român

patriot,
n'ar .fi căzut în eroarea
'de a luă de bază o calomnie și a se expune
cu atâta inocenţă la o dezaprobare a lucrărilor
d-sale, atâta de oficială ca,
Cecace

se pronunță astăzi

cu. unanimiţaţe

de aceâștă, onorâbilă Adunare; căci

4
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după mine, lăsând afară tot și văzând numai frumoasa opinie, de care
se
bucură 'Tănăse Constantin între conjudeţenii săi, trecând prin trei alegeri
cu
unanimitate ; văzând stăruința generală a locuitorilor de a fi primit el de
deputat, fără să se sfiească, ca, țărani, de orice consecvență ar trage asupră-l
e
prin opunerea la dispoziţiile unui şef al districtului; văzând că însuş
al
doilea ales renunţă cu atâta abnegare de orice ambiţie de a fi el deputat,
el

conlucrător la renașterea patriei sale ; după mine, zic, şi o sentință de
in-

culpare investită cu legalităţile cele mai sacre din oricare stat civilizat
, dintrun punct de drept moral, sau mai bine după un instinct moral, tot
s'ar fi
făcut bănuită, acea sentinţă chiar.
ii
|
a

«Acum, după nararea “unor circumstanţe ce arată mărimea, moralitatea
fraţilor noștri țărani și importanţa ce' ei pun pe împrejurările prezinte pentru
patria lor, aş dori să știu dacă d-l Ipceanu are deplină convineţie. despre
dreptatea, lui Tănase Constantin și de-l crede în drepturile cetățenești,»
”
Se cotește Raportul Comisiei 1 de verificare şi se aprobă do Adunare în unanimitate.
Sa

«Comisia aleasă din sânul Adunării ad-hoc în ședințele ţinute, cercetâ
nd
actele înfățișate de d-nii deputaţi ai districtelor de Ilfov, Prahova, Ialomiţa
,

„Brăila, Buzău, Dâmboviţa, Râmnicul-Sărat, Vlaşea

şi Muscel, şi având în

vedere formalele raporturi ale onor. Administraţii din aceste distriete,
cu actele de lucrările şi rezultatele alegerilor, comunicate 'onor, “Ministe
r din

Năuntru şi cari sau primit la Comisie: pe lângă adresa: Prea Sfinţiei Sale
Părintelui Mitropolit, Prezidentul onor. Adunări, cu No. 14, subinsemnaţii

au găsit actele d-lor deputaţi din

numitele

districte

constatând

săvârşirea

alegerii d-lor printr'o regulată procedare. .
.
«Tot deodată Comisia, pe temeiul rezoluțiilor Prea Sfinţiei Sale Părintelui

Mitropolit, Prezidentul Adunării, a luat în vedere protestaţiile subscr
ise.de
d-lui Serdarul Al. Angeleanu şi 14 locuitori din orașul Câmpulung,
districtul
Muscel, în contra, d-lui C, Aricescu, alesul deputat al zisului
oraș în unanimitate de voturi, precum s'a văzut din dosarul alăturat de
raportul onor.

Administraţii cu No. . ., şi pe când subsorişii am intrat în examinarea
celor
cuprinse în acele proteste,

d-l Serdar Angeleanu, de sineş,a declarăt

misiei, În scris, că renunţă la orice pretenţie din parte-i.
«Cu toate acestea, însă, sa dat cetire sus, menționatelor

Co-

protesturi, s'au

văzut asemenea şi actele alegerii d-lui Aricescu, primite pe lângă
sus citatul

raport la onor. Minister din Năuntru, și s'au găsit păzite şi îndeplinite
toate

formele prescrise de înaltele instrucţii, iar protestaţiile ivite în
contra d-lui
Aricescu cuprind împrejurări arătate odată înaintea' Comitetului
electoral în

terminul de reclamaţii şi cari Sau dezaprobat de acel Comitet prin jurnalu
l
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No. . ., publicat în Buletinul

Oficial, No. . . Prin. urmare

Comisia, după;

unele ca acestea, priveşte de netemeinice și ilegale astăzi
protestaţii de asemenea natură și se unește a zice că este în bună regulă
alegerea d-lui C,
Aricescu.»

„Adunarea,

procede

apoi la alegerea, Comisiei pentru

redactarea

Regulamentului înterior al Adunărei Naţionale, compus din 9
mem-

pri: Prea Sfinţia Sa Părintele Episcop al Buzăului,
-Alexandru
Golescu, Ioan Brătianu, Constantin A. Kretzulescu, Eugenie
Predescu,
” Mareu "Duiliu, Dimitrie Brătianu, Grigorie Ionescu, Alecu
Petroscu.
*

In Şedinţa III din 5 Octomvrie, Adunarea a votat alegerea
Biuroului.
|
Vicepreşedinte a fost ales Logofătul Nicolae Golescu.
i
Sau ales 5 Secretari: Const. A. Irefzulescu, Ștefan
Golescu,

Sc. Turnavitu,

Constantin

A. Rosetti, Dimitrie Brătianu,

“Sau ales 3 Cestori: Principele Gr. Ghica,. Hristache

Marghiloman.

e

In Sedinţa 1V din 7 Octomvrie

cestiunii

Comitetelor de

Clase.

Principele Ştirbei — venind asupra

:

Tell, Mihail
at

se deschide o vie discuţie asupra
.

cestiunii Comitetelor

ce

eră în des-

batere zise: «că, orice Adunare se împarte în biurou
ri pentru desbateri pregătitoare de toate cestiilo propuse, şi că astfel Aduna
rea, pregătită fiind, poate

luă o hotărire cu toată maturitatea ce cer cestiu
nile de căpetenie. Aceste
biurouri sunt îndeplinite în Adunarea ndastră, prin:
Comitetele Claselor. Principele Ştirbei este cel dintiiu care se plânge de aceast
ă împărţire pe Clase,
însă neputând face alifel, este de părero că trebue să
ne servim de dânsele,
spre a puteă da şi hotăririlor noastre maturitatea celorlalte
Adunări.»
D-l Hr. Tell arată «că nu este nici o asemănare între
Adunarea noastră
cu'a celorlalte naţiuni, fiindcă acelea, legiferă, când noi
n'avem decât a exprimă dorințele generale.»
a
D-l 1. Brătianu desvoltă asemenea osebirea ce
este între această Adunare și ale celorlalte naţiuni, a noastră fiind oscbit
ă chiar prin scopul «ei.
«Noi nu suntem adunaţi aci— zise d-l L. Brătianu— decât;
spre a formulă, înaintea
Europei nişte drepturi şi dorințe rostite de mai înaint
e de națiunea întreagă:
La alte
naţiuni—âdaose

deputatul proprietarilor mari din judeţul Argeș
—fie- -

care comitet înfăţişează în mic Camera

întreagă, când ale “noastre, deși se
vor numi la trebuinţă de către Adunare, aceste comițete, fiind
întocmite pe
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Clase, s'ar. puteă ca, ele, uitând inte
resele generale, să nu -se ocupe decâ
t de
cele particulare şi proprii numai
clasei lor.»
o
.
|
Tot această, teză
«că dacă avem

a a, fost susținută şi de d-l Se. Turnavil
u, care întreabă,

comitete, ce: trebuință mai avem

de

comisii ?»
|
_D-l A Golescu, luând cuvântul, zise:
«Toată desbaterea aceasta urmează,
mi se pare, dintr'o mică neînțelegere.
Comitetele după clase, de cari se vor-

beşte în Ferman, nu seamănă cu acele Comi
tete în cari

se împarte o Adunare legislativă, spre a înlesni lămu
rirea, pregătitoare a_ tuturor cesti
unilor
ce se supun desbaterilor ci. Ele sunt
de o natură cu totul particulară
şi
dest
inate de a intră, nu în cercetarea

resele generale, ci numai

tuturor cestiunilor cari privesc

în cestiunile cari s'ar atinge

mai

inte-

cu deosebire de

diferite trebuinţe, interese sau dorințe
ale acelor clase. Astfel este adevărata
interpretaţie a dispoziţiunilor cuprinse
în Ferman. Așă, dar, nu se cuvine nici
să înăbușim iniţiativa claselor. pentru. propr
iile lor interese, de vor socoti de
cuviinţă. a păși în asemene cestiuni, nici
să permitein a se împiedică, Adunarea întreagă de

a, intră în cestiuni de un interes gene
ral, când aceste cesfi uitate sau: nebăgate în seamă de
comitetele deosebitelor
clase. Cât despre comitetele de altă natur
ă, de cari a vorbit Principele Ştirbei,
că se împart Adunările deliberative,
și a căror misiune este de a prepară
lămurirea, tuturor cestiunilor ce se supu
n acestor. Adunări, eu nu socotesc
că sunt de neap
tiuni ar putcă

ărată trebuință în Adunarea noastră, care
este o Adunare con-

sultativă, iar nu
cere 0 cercetare
nici că ar puteă
scop ; căci unele
tuturor cestiilor

legislativă. Pentru a exprimă, nişte dori
nțe generale, nu se
ușă de strictă, precum s'ar cere pentru
a întemeiă legi ; apoi
servi comitetele noastre după clase
pentru un asemenea
din ele n'ar aveă aptitudinea pentru
a pregăti lămurirea
de un interes general. Așă dar, nu
trobuiă să dăm comi-

tetelor după claseo. atribuţiune ce" nu
pot aveă, nici să, le asemănim cu
niște comitete de o altă natură și comp
etință, precum le găsim în Adunirile deliberante din alte țări cu mult mai
civilizate şi unde nu se află, cum

am zice; decât o singură clasă repr
ezentată. De voim să. găsim Adun
ări
străine, cari să aibă mai multă asem
ănare cua noastră, trebuiă să aler
găm
mai bine la ţările

acelea, unde mai multe clase sunt alese
în parte și chemate apoi să alcătuească, secțiuni deosebit
e într'o singură Adunare generală.

Astfela făcut şi comisia,

care ați numit-o: ea a alergat la
Regulamentele
acestor Adunări din urmă şi în ele a
găsit tot mecanismul care vi se propune pentru Adun
area

noastră.»

* Desbaterea mai urmă încă po acest teren
între mai sus numiții deputaţi.
D- L Brătianu a zis: «că Principele Știrb
ei e preocupat de formă şi nu
de fond»: iar Principele Bibescu, a răspuns:
«că voeşte a păstră forma, spre

a dobândi fondul», și propune următorul amendamen
t; «Orice propunere se
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va facede .vreun membru. al Adunării
, trebue să fi susținută.de un numă
r
de membri hotăritla art, 25, şi
primindu-se de Adunare, se va trim
ite
la
comitete», și urcându-se la tribună,
susține amendamentul. propus:..
«Văz că aicea. domneşte o neîncred
ere între noi, care va facea nu
no înțelege, pe cât ca va mai există.

Sunt dar silit a.vă cere voie
să vă adresez
oarecari cuvinte, mai înainte
de a se votă articolul ce este,
în desbatere. |
«Nu vă pot

ascunde, dintru Început am văzut
cu părero de rău acea, dispoziţie, care taie Adunarea în cinci
părți de deosebite Clase şi no punc
acest chip ca în cinci tabere prot
cu
ivnice, când sfârșitul chemării
noastre aicoa,
este a arătă cele do căpetenie dori
nțe ale ţărei, acelea adică ce. obşt
easea
mumă ar aveă pentru fericirea,
tuturor şi despre cari ar fi cea
mai
mare
nenorocire, de sar ivi.între noi vreo
meun
ire
sau
vreo
neîn
țele
gere
,
„ «Dar această dispoziţie este

hotărită prin Inaltul împărătesc
Ferman şi nu
pulem decât să.ne supunem, căut
ând însă a întâmpină primejdia
co ca înfățișcază. . .
a
i
LD
Ia
_«iijlocul

de.a întâmpină, acea primejdie
mi se pare că este de a.ne păirunde todeţi
acel adevăr, că.nici una din Clasel
ece compun această .Adunare nu e află aci pentru
dânsa sing

ură, dar ună pentru toate şi toat
e pentru una; că misia noastră nu
este a intră în desbateri desp
re
disp
oziţ
ii
mărunte, ce ne-ar face să pie

rdem din vedere acel adevărat sfârş
it, pentru care
suntem adunaţi, dar să ne Strâng
em cu toţii împrejurul unor principi
i generale, pe cari sar puteă întemeiă
un viitor mai statornic şi mai feric
it.
«Cari sunt oare acele principii, acel
e temeiuri .de căpetenie, pe cari star
putcă ridică edificiul nostru social,
cu chip do a nu ameninţă, în tot minu
tul
derăpănare? Cari sunt
nu greșim?

Voind

ile Voastre, m'am
Moldoveni,

de.nu

semnele prin cari le-am putea,
cunoaște toți, ca să
şi cu a le cunoaşte, precum fără
îndocală, şi toţi Domni-

întrebat, ce ne-a lipsit nouă Români
lor şi. fraţilor noștri

am

putut

şi vieața cea morală de

şi noi să ne

desvoltăm

fericirea cea

materială

o potrivă cu a altor popoare de
al doilea şi al trei-

lea rând, ce astăzi se află atâț de
înaintate, fără a fi mai bine înzestra
te
decât noi despre număr și intelige
nţă, nici despre întinderea și bogăţia.
pământul
ui ? Legile?

Este adevărat că ne-au. lipsit
și ne lipsesc încă multe
bune, dar am avut și multe nu mai
rele decât als acelor popoare despre
cari vorbim, cari legi ar fi dat,

și la noi, tot acele rezultate ca și
la dânizbăvitoare lucrare nu ar fi fost împi
edicată de împrejurări,
puteau întâmpină, nici puteau biru
i, _
a
ne-au lipsit? Nici aceasta, nu am
„Puieă-o zice: nu că nu
la noi nu pot fi acele înalte virtuţi
civice, ce nasc şi crese
numai pe pământ neatârnat.. Dar
cu toate astea, urmând şirul vrem
ilor Și
căutând cu nepărtinire, am puteă găsi
că sau aflat și la noi bărbaţi
cu drasele, dacă a lor
pe cari: ele nici
«Omeni oare
a$ recunoaște că
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gostea binelui obştesc şi cu dorința de a lăsă după dânşii urme vrednico
de laudă.
«Cari dar au fost acele împiedicări, ce au nimicnicit şi râvna acelor bărbaţi şi buna înfluinţă ce ar fi putut aveă unele din legiuirile noastre? Care
a fost pricina ce s'a împotrivit, că orice bine s'a, semănat” în

acest pământ,

nu a putut prinde rădăcină,
«Acea pricină o găsim în lipsa acelor două condiţii, cari mai. cu osebiro
sunt de trebuință la înaintarea unui popor; în lipsa stabilităţii, care singură
face ca rodul de astăzi să se poată adaoge la rodul zilei de ieri şi celei do
mâne,

și în lipsa, puterii, care păzeşte și apără de acele necontenite răstur-

nări, la cari din veacuri am fost supuşi.
cAcca pricină este astăzi. simțită, şi preţuită de obşte, de către toți dela
o margine la, alta a âmbelor Principate. De aceca și auzim ieșind din toate
gurile unul și acelaș glas: Unirea, Principatelor, cu Prinţ ereditar și cu
Prinţ străin. Unirea, căci făgăduește puterea; ereditatea, căci chezăşueşto
statornicia. Dar pentru ce Prinţ străin şi nu Prinţ pământean ? Pentru ce Ro-

mânulși Moldoveanul, până ieri atât
lor, se arată astăzi atât de voioși de a
«Pentru ce ? Fiindcă este un instinct,
toţi, că vremea s'a scurtat și că vicaţa
împrejurare, precum alta nu sc va mai
vârşite pentru

de geloși de a aveă Domni dintrai :
se lepădă de acel drept strămoșesc,
o presimţire ascunsă, care ne zice la
ne va lăsă, dacă și în această: mare
înfâţișă, nu se vor luă măsuri desă-

statornicia viitorului nostru. Fiindcă, în mijlocul acei confuziei

a tuturur principelor, acei slăbiri de orice frâu, ce ţine mădularele unei socictăţi legate unele de altele, simţim că pe' valea, cea repede, pe care ne
aflăm și în josul căreia este prăpastia deschisă, singura scăpare pentru noi

va [i o mână tare și puternică, care să ne poată opri până a nu da de râpă

și să ne împingă pe o cale mai bună. lar acea mânăo vedem numai la un
Prinţ străin, căci el ne va aduce, pe lânga puterea materială cea trebuin-

ciOasă, și acea putere
aproape cu capete

morală ce-i vor da alianțele

încoronate ; căci el singur

ne va

și relaţiile sale cele de
puteă,

scăpă

de acele

vrăjbi, de acele rivalități ce insuflă între noi ambiția postului celui mai înalt,
rivalități cari se vor îmmulţi în urma Unirei Principatelor şi cari, amenințând să câștige până la clasele cele de jos, va faco din această nenorocită
țară o arenă, unde toate puterile, toată vitalitatea ei se vor stinge în lupte

de partide şi de facţii.
:
«Acestea sunt cuvintele pentru cari, pe lângi Unirea Principatelor, sau,
ca să zic mai bine, ca o neapărată chezăşuire a înființării acestei Uniri, se
cere astăzi de către toţi Prinţul străin.
„

«Aşă dar, ca să rezum

cele zise de sus, Unirea Principatelor cu Prinţ ere-

ditar și cu Prinţ străin, înconjurată de toațe chezişuirile ce poate da drep-
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tul de autonomie, sunt acele principe generale, acele
temeiuri do ctipet

enie,
cari zicem că comitetele nu trebue să piarză
din vedere şi, împrejurul cărora strângându-so, toate, vor putcă,. să lucreze
fără vătămare. Nu zic că aceste

principe ar fi edificiul întreg, dar sunt stâlpii edific
iului, fără, cari orice am
voi să ridicăm, ar. fi zadarnic, şi cari noi nu vom
puteă să ni le dim, dacă
înalta gener
ozitate a

augustelor Puteri, co „binovoesc a se intore
să, la soarta, |
noastră, nu se va, îndură, a ni lo da».
|
D-l Joan Brătianu, venind îndată, la tribună,
zise:
«Sunt oameni, al cărora, trecut; este astfel, încât simt
nevoia a veni astăzi
a da naţiei încred

ințări

le de cari ca are trebuinţă, Iată. pricina, pentru
care
Adunarea, a făcut astăzi o excepție pentru Prinţul
Bibescu de a-l urmă întro
desvoltare

ce nu eră în' desbaterea zilei. Ne simţim. toţi ferici
ţi auzind.pe
domnia-sa, susţinând aceste punoturi».
|
SI

In ședința

V din 8 Octomvrio Sau

ales Preşedinţi

i celor cinci
Clase :— Pentru clasa, Clorului : Prea,
Sfinția, Sa, Episcopul Râmniculu
— pentr
i, u Clasa, Proprietarilor mari: Principe
le Grigorie Gheia,—
pentru Clasa, Proprietarilor mici: Alexandr
u Golescu,—pentru Clasa,
Sătenilor : Gheorghiţă Lupescu,—pentru
Clasa, Orăşenilor : Nicolae

Ploșoianu.

In aceeaș

|

.

e

DI
ședință d-l C. A. Kretzulescu, luând cuvâ
ntul, a dat

cotire următoarei

propuneri,

cerând urgenţa,

|
”
«Naţia română, împiedicată în desvoltarea,
sa morală și materială de către
„arbitrariul. şi ilegalitatea
,

Domnitorilor

sub o Constituţi

e imperfectă şi sub
amestecul influinței străine în trebile sale, simte
de mult nevoia unei prefaceri radicalea Constituţiei și trebuinţa ca; cele
șapte Puteri subsemnătoare
Tractatului de Paris, întro “gândire binevoitoa
re şi în interesul general al

Europei,să chezășucas

că autonomia
. care
, s'a “asigurat. acestei ţări din vechime, prin traotate,
E
N
a
„ «Ea este” convinsă însă, că acea chezăşuire nu
ar fi elicace, dacă ţara nu
ar primi în acelaş timp

o organizare, care să cuprinză într'însa,. princ
ipiuri de vitalitate ; şi ajunse a recunoaşte că aceas
tă condiţie nu star găsi decât
în Unirea amân

durora Principatelor într'unul 'singur şi în
instituirea principiului eredității, tronului.
Da
a
i
«Ea recunoaște, deosebit de aceasta, că. eredi
tatea nu ar fi cu putinţă,
decât prin aşezarea pe tron a unei ramure
a vreuneia, din. familiile domnitoare în Europa.
a

Analele 4. R.—Tom.

a

XXĂLIUI. — Memoriile Sec. Istorice.
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«De aceea Românii sunt unanimi în dorinţa formulată în următoarele patru
puncturi:
e
i
„«l. Chezăşhuirea autonomiei şi a drepturilor noastre înternaționale, după
cum sunt hotărite amândouă prin Capitulațiile din anii 1393, 1460 și 1513,

încheiate între țările” române

cu Inalta Poartă, suzerană ; precum

lilatea teritoriului moldo-român.

N

şi neutra-

a

-

«2, Unirea țărilor România şi Moldavia întrun singur Stat şi sub an

singur Guvern,

«3, Prinț străin cu moștenirea tronului, ales dinlro 'dinastie domniitoare
de ale Europei, ai cărui moștenilori născuți în țară am dori să fie cres-

“cuți în religia ţărei.

„„«. Guvern

singură

coustiluțional

e

reprezentativ şi, după datinele cele

Adunare" Obşlească, care va fi întocmită pe bază

'

vechi o

electorală largă,

încât să reprezinte. interesele generale ale populaţiei române.

«Pătruns de adevărul celor de mai 'sus, 'subînsemnatul propune:. Î, ca,
Adunarea să declare aceste patru puncturi ca dorința unanimă a naţiei române ; 2, ca spre răspuns la întrebarea ce se face ţărei prin art. 24 al Tractatului.
de. Paris, să supue această declaraţie Înaltei Comisii Europeane, ca
expresia :cea' mai exactă a trebuințelor tuturor claselor societăţii și ca o
condiţie, căreia, sunt subordinate orice alte dorinţe, ce deosebitele clase ar

inai puteă,;fi chemate a exprimăîn privința

reformelor

din într
;. 3,: u
şi: în

line,cu tot în acea comunicaţie
să 'se exprime din: partea Adunărei via recunoștință ce simte tot Românul către acele generoase Puteri, cari au îm-

brăţişat apărarea drepturilor acestei naţii.»
- :
i
După cetirea, acesteia, d-l GH. Magheru depune pe masa
roului următoarea, propunere:
a

biu-

«Deputat al clasei proprietarilor celor mari din districtul “Gorj, spre a-mi

îndeplini cu sfinţenie însărcinarea

impusă de conjudeţenii mei și a cores-

punde cu dorinţele lor, viu într'această ocaziune solemnă a expune onor.
reprezentanţi ai naţiunii chipul, cu care dorim să se completeze redacţia

art. 3 din programul ce se înfăţişă Adunărei de onorabilul
Kretzulescu și atingător de Prinţ străin şi ereditar. Ea

rneu coleg d-l C.
a

«Aceste dorințe sunt „următoarele : «Prinţ străin ales de nație dintr”o
«dinastie: domnitoare de ale Europei, cu drept de ereditate începută dela

«dânsul . întracest nou "Stat român, ai cărui: moștenitori
«teaseă dorim să fie crescuţi în religia țărei»,
A

parte Vărbă-

«Aceste dorinţe îmi sunt formulate printr'un înscris particular, astfel precum

au şi toți. deputaţii

celorlalte clase

din arătatul

district, şi pe care pot a-l

înfățișa onorabilei Adunări. “Conjudeţenii mei, prin expresia «ales de nație»,

=.
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înțeleg ca reprezentanţii ci, ce “sunt chemaţi în
această Adunare ad-hoc, a
arătă“ dorințele sale pentru viitor, să expue câtre
Puterile: garante . între
celelalte drepte dorinţe, și aceea ea Inaltele
-Puteri să arate. nației pe acei
candidați, cari vor primi a veni la tronul! României-U
nite, și naţia să aleagă
dintre acești
candidaţi pe acela, ce-i va conveni

mai bine.

; Această. dreaptă
dorinţă a conjudeţenilor mei, nu mă îndoese, Domni
lor, că Dumnea-Voastră
toți veţi prețui-o și veţi susțincă-o ca o cestiune
de. drept, ce derivă din
autonomia naţiunii de a-și alege ca însiș'pe şeful
său. Aceasta ar fi es
„mai

justă, satisfacţie dată, drepturilor “noastre
ab untiquo și cel mai mare
"triumE ce am! pregăti viitorului 'naţiei noastr
e și noului Suveran, a căruia
stabil

itate va [i garântată nu' mai puţin de afecţiile
şi devotamentul a cinci
milioane Români ce-l vor alege.
|
|
ă
Aa
Ar fi, Domni
lor,

asemenea,

legătura cea mai tare între | națiune și
tron,

între prezent și viitor, şi astfel numai

națiunea

şi. posteritatea

ar zice că
ne-am împlinit datoria noastră ca reprezentanţ
i, păstrându-i drepturile sale
de
suveranitate, pe deplin' conservate de dânsa,
de atâţia, secoli prin sânge și

sacrificii de tot felu.

e
a
i
Eminenţia Sa Mitropolitul întrebă atunci îndată
, «dacă e susținută urgență
propunerii d-lui
C. A,

Kretzulescu»,

și

Adunarea

9

votă cu unanimitate,
D-l Hr. Tell, sculându-sc,a propus a se trimite
la'0 Comisie. - a

Eminenţia

Sa

Mitropolitul,

consultând. Adunarea,

sa votat

prin sculare,
cu majoritate absolută, a se trimite la o Comisie
aleasă din sânul Adunării,
„ Principele

Șlirbei a întrebat atunci, «de câţi membri
să se hotărască a

fi acea Comisie». Adunarea răspunse să fie de'9 membr
i.
Procedându-se' prin

bălotație la alegerea

acostei

Da

Comisii,

votarea a dat

pe următorii membri :' Eminenţia, Sa Părintele: Episc
opul Buzăului, d-nii loan
Brătianu, Gh. “Magheru, A. G. Golescu, M. Duilie,
A. Petrescu, 0. Aricescu,
Tănase Constantin, Teodosie Mungescu.
|
|
A

In Şedinţa a “VI-a

din 9 Octomvrie d-l Aricescu coteşte Raport
Comis
ul
iei numite sprea cercetă urgenţa, și propuner
ea; d-lui
C. A: Kretzule
scu. - : -

i

«Comisiunea: aleasă de Adunarea ad-hoc

a

|

a

pentru cercetarea urgenţei pro-

puneriice exprimă dorinţele naţiunii, sa
constituit azi, la 8 Octomvrie, la
7 ore seara, alegând Preşedinte pe Eminenţia
Sa Episcopul Buzăului şi Secretar, pe d-l C. Aricescu, şi a procedat în
chipul următor:
|
i
«Sa cetit sus zisa, propunere, dată în scris
de: d-.C. A. Kretzulescu, Şi
Stau

luat în băgare de: seamă atât cele patru punct
uri ce se

propun, cât şi
„modul de a.se propune, rezumat în trei
articole ale concluziunii autorului,
şi sta mai luat asemenea în băgare de seamă
şi cazul urgent în care se află,
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„_ «Comisiunea, fară nici o desbatere, a incuviinţat. cazul de urgenţă : îniradevăr, sus pomenitele patru puncturi se ating de interesul cel. mai mare

al naţiunii şi sunt exprimate

de. dânsa de mult,

tenţa, politică, conservarea, . ŞI, desvoltarea ei, —

ca unele. ce-i asigură exis-

destule

cazul cel mai urgent.

cuvinte cari probă

«Cât despre cele patru puncturi, Qomisiunca, având în, vedere acest princip:

asigurarea drepturilor naţiunii cât mai temeinic, astfel cum să unească
aprobarea, tuturor stărilor „societăţii, fâră să atingă şi dreptul Inaltei Porţi,
Comisiunea. află cu cale ca să se voteze nedespărțit. şi numai în principiu

cele patru puncturi din programa naţională, delu 5 Martie 1857, rămânând a
se face o chibzuire mai în urmă despre. formularea lor,
|
«Această votare, Comisiunea, află cu cale să se facă. cunoscută Inaltei 0o-

misiuni Europeane, însoţită de mulpumirile de recunoştinţă ale națiunii către
Inaltele

Puteri. .

„. «lar.cât „pentru . motivele

,

ce se

propun

pentru susținerea. acestor patru

puncturi, rămâne a se face după votarea lor, după cum va încuviință Adunarea.
«Cât pentru propunerea

de naţiune,

d-lui

Gh.

Magheru,

potrivit cererii d-lor alegători

ca Prinţul
|

n'a putut s'o încuviinţeze,

tomvrie, Comisiunea

străin să fie ules

expusă în hârtia dată la 8 Oe-

« Comisiunea a numit raportor de rezultatul lucrării sale pe d-l loan Brătianu.» »
"D-l -Ioan Brătianu,
de urgență:
«Este un an

şi. sapte

veniind la, tribună, a cetit raportul
luni, de când Congresul

înalta sa „înţelepciune, ca Principatele, Române

Comisiei
-

dela Paris a notărtt,

în

să fie consultate despre con-

diţiile. ce sar cuveni a li se. face în noua regulare a Europei Orientale.

«Am. avut un interval de un an și șapte luni, nu ca să ne chibzuim
despre condiţiile ce ne sunt de neapărat ca să renaștem la o' vieață nouă,

ci numai ca să le formulăm. Și un timp așă de lung afost mai mult decât
destul pentru o asemenea lucrare; de aceea, aceste formule, sunt astăzi îîntipărite, săpate în “spiritele tuturor Românilor. Dar mai repet că tot ce am
făcut în intervalul ce ne desparte dela, încheierea Tractatului dela 30 Mar-

tie, a fost numai ca să ne formulăm niște trebuinţe. ce sunt simţite cu
tărie de noi toți, nu numai dela 30 Martie, ci de un timp îndelungat; căci
nu de ieri simţim noi Românii, că călearea drepturilor noastre ca nai și
înrâurirea străinilor în trebile noastre dinăuntru au fost un izvor nescurs
al nenumăratelor calamităţi, ce. bântue de mai mulţi secoli aceste nenorocite țări.

-

-

«Asemenea, cine nu ştie că, încă din timpii bătrâni, dorinţa - Românilor
luminaţi a fost ca aceste două ţări, cari nu au decât ! un singur suflet, să fie

|
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întrun singur Stat, ca astfel naționalitatea română să poată
pros-

peră şi înflori subt apărarea unui

scut de doui ori. mai tare decât scutul

fieștecărui Principat în parte. Această dorință a Unirei, ce
în timpii trecuți
numai luminile o însuflau - Românilor, a devenit astăzi,
prin lungile sufe-

rințe, un simţemânt tare, care

domnește în inimile tuturor, fâră, deosebi

re.
de clasă, de vârstă sau -de sex. Aceea ce ziseriim pentru desrobi
rea, drepturilor

străbune, ce ne sunt garantate de Capitulațiile ce avem
încheiate cu
Inalta Poartă şi pentru întruparea Principatelor întrun singur
Stat, putem
zice şi pentru trebuința ce simţim a aveă un Domnitor ereditar,
luat dintr'o
dinastie a Europei Apusene.

«Intradevă-toţi
r, am văzut în istoria

lungă dramă ce se

desfăşură de

De

acestor ţări,

mai „mulţi

MI

care nu este decât o

secoli,că

suirea, pe scaun

a

Domnilor aleși dintre. noi a fost prilejul necontenit al înrâuririi străinil
or în
aceste Principate ; că scaunul domnesc a fost mărul de discordie
al tuturor

familiilor influinte în aceste
țări, .
cari în loc dea-și cheltui puterile lor pentru
apărarea și întărirea patriei, n'au făcut decât de a o slăbi
prin luptele, ce
sgândăriau nelegiuita, lor ambiţie, lupte ce ne scurseră mai.
mult sânge decât

ce vărsarăm pentru apărarea mumei noastre comune ; și dacă sângele
încetă

de a curge dela un timp încoace, însă puterile noastre naţiona
le n'au încetat
a se slei prin felurite sfâşieri, prin necontenite prădări
și -prin canalul vistieriilor ce pretendenţii la domnie deșertuu;
sau pentru ajungerea, la scaun,
sau ca să se mănţie pe dânsul. De aceea Românii vor
astăzi „cu tărie, ca

să aibă în capul noului Stat un mădular luat dintr'o familie domnit
oare

în

Europa. apuseană. Ei cerând un conducător din aceste dinastii
, dau chezăşie
Europei că sunt hotăriţi să meargă în cel mai deplin
ordin pe drumul co
însăș ea urmează; adică drumul progresului, al civiliza
ţiei. Nici pentu noi
Principele străin nu.este de o mai mică chezăşie în privinţ
a Europei. Soli-.

” daritatea ce există între dinastiile” europeâne o să le facă
a se interesăla
existența noastră naţională mai deadreptul și mai cu dinadin
sul ;- Și astfel
garanţia tractatelor.o să fie rezemată, întărită de garanţia,
intereselor în
parte a mai multor dinastii puternice.
o
«Trebuinţa unui Guvern tare, dar inteligent şi drept,
nu este mai puţin
simțită de Români, cari au suferit atât de mult de
arbitrariu, de slăbiciunea

şi de neinteligența, ce până 'acum fură singurele calităţi
ale feluritelor Gu-

vernuri, sub cari gemură

de atâta timp aceste ţări. Şi de unde

un

guvern
poate dobândi toate aceste calităţi, decât delao adevăra
tă reprezentaţie naională ? Şi de aceea, dorințele unanime ale naţiei
se încheie cu aceea de a

aveă

un

Guvern

Reprezentativ

în toată

sinceritatea,

cuvântului.

«Intr'aceste patru puneturi- se rezumă dorinţe
le naţiei; numaipe dânsele
o să putem ridică edificiul social, de care
suntem atât de doritori, căci el

454.
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singur ne poate introduce în societatea

europeană şi a ne asigură

viitorul,

— edificiul social, pentru care Puterile garante se para se preocup
ă aşă de

mult, Aceste, dorințe sunt, 'cum am zis, de: demult 'în inimile: noastre,
şi
graţie bincfăcătorilor noştri, astăzi:în sfârşit putem a le rosti cu glas mare

“în fața lumii.

a

N

«Acestea sunt propunerile d-lui Costache Kretzulescu,

narca întreagă. Dumnealui

ceri încă urgenţa,

pentru

e

susţinute
de Adu-

care 'aţi numit o Co-

misie spre a chibzui dacă urgenţa esto o necesitate, şi Comisia, împlinin
du-şi
sarcina pusă asupră-i, m'a numit raportorul ci. Le-am făcut toate
acestea,

ca si împlinim.o formalitate, căci urgenţa ma esle cerută
mumai de d-l
Krelzulescu sau numai de Comisie, ci de cinci milioan
e de Romdni, cari

sunt nerăbdători ca cu îin ceas: înainle să nască la vieaţa
naţională, să
iasă în sfârşit din înbunerecuşil ticăloşia în cari zac de
alâla timp, ca

să-şi iea locul lorla soarele binefăcălor al civilizației şi al libertăţ
ii.
„«Comisia dar oste de părare că întracest minut chiar să aclama
ţi punelurile urmăloare::

:

«Art,1. Chezăşatirea

-

-

aiulonomiei și a drepturilor

o
noastre

|
internaționale,

după cum sint hotările amândouă prin Capitulațiile din anii
1393, 1160
şi 1513, încheiate între ţările române cu Inalla Poartă,
precumşi neuiralitat
ea, teritoriului moldo-român.

i

-

cârt. 2. Unirea țărilor România şi Moldavia întrun singur Slat
și sub
un singur Guvern,
i
cArt, 3. Prinţ străin ca moştenirea tronului, ales dintr'o dinasti
e dom-

niloare de ale Furopei,

ai cărui moștenitori născuţi în

fie crescuțiîn veligia țărei.
cânt, 4 Guvern constituțional

ţară

am

dori să

n
o
reprezentativ şi, după datinele cele vechi

ale țărei, o singură Adunare obştească, care va fi întocmilă
pe bază, elec-

torală largă, încât să reprezinte inleresele genera
le ale populației române,
«Comisia vă mai invită, după propunerâa:
d-lui Kretzulescu, ca: deodată

Cu strigarea:
pinși

cum

sunteţi

deschis porțile

a

Să trătască

România aa şi medespărțilă !. să stricaţi, îm-

de o vie recunoştinţă:

tiilorulaiI»

Si irdească

a

Puterile

ce ne-au

|

_ Și Adunarea, sculându-so întreagă, strigă : Să lrăească Unire
a ! Să trăcască
Puterile garante!
|
e
Urmându-se

discuţia,”
d-l Ir. 'Tell întrebă ce se înțelege prin: baze largi

cari să reprezinle interesele generale?»

-

* D- D. Brătianu răspunde, că ale tuturor Românilor.

D-l Hr.
"D-l Gr

Tell : Ale poporului român întreg, fără deosebire
de clasă?
Serurie: cere: deslușire, «dacă. în : expresiunile: înteresele gene-

rale se înțeleg cuprinse interesele întregului popor român, adică
ași: după.
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cum Fermanul a clasat țara: ale clerului,
proprietarilor mari, moșnenilor, ortşenilor și ale plugarilor,» a,
”
“DI Dimibrie Brătianu răspunde,
«că toţi Românii să fie reprezintaţi.»
D-l Sc. Voinescu zice, «că acestă
întrebare trebuia so facă d-l Serur
ie,
când

s'au subscris cele patru pnncturi.»
|
D-l C. A. Rosetti observă, «că Sau votat
numai în principiu și că fiecare
este în drepta,

cere sau a da desluşiri.»
.
Prinţul Bibescu zice, «că d-l C. A.
Rosetti, are dreptate, căci a votat numai în principiu acele

patru puncturi, dar își rezervă dreptul a
vorbi asupra
"punctului al 4-lea—Guvern constituţi
onal.»
.

D-l Gh. Larpescu,

deputat al sătenilor din Râmnicul-Sărat,.
sus-

ținut de 4 deputaţi ai sătenilor: Ioan

Roateș din Mehedinţi, Marin:
Paraschivescu din Mehedinţi, Ion
Voicu din Gorj și Ioan Țică din
Muscel,
.se urcă la tribună, și cetește un ama
ndament motivat:

«Este. cunoscut tuturor de obște, că
după legile și obiceiurile strămoșilor
noştri, toți Românii, din orice stare,
aveau aceleaşi. drepturi de o' potrivă
înaintea ţărei. Istoria spune și document
ele co se află încă în ţară dovedesc,
că.aşă sa urmat pe câtă vreme fara
noastră s'a bucurat de întregimea, Au"tonomiei sale, sau puterei accea co
are o țară de a-şi face singură legile sale..
: Numai de când
:n'a mai avut

drepturile țărei au

obşteasca ei Adunare,

fost cotroprite de străini, de când ţara,

de atunci sătenii, cari sunt partea,
cea
mai numeroasă a acestei ţări, n'au mai
fost chemaţi în Obşteasca Adunare,
„ca după. obiceiurile şi
legile noastre de demult, și de atunc
i adică, de când
Sau călcât aceste legi și.nu s'au
mai urmat aceste obiceiuri, vedem
că au
venit peste. țară cele

mai mari răutăţi, pentrucă ajun

gând ca în Obșteasca,
Adunare să fie numai boieri, iar celel
alte stări, precum plugarii, meșteșug
arii
: Şi alte stări, au rimas fără drept
şi fii „vitregi în casa părintească,
adică

"neavând întriinsele deputaţii: lor, trimi
şi chiar de dânşii, după înțeleptele şi
creștineştile obiceiuri ale strămoșilor
noştri.
A
«Boie

rii, necuncscând îndestul dorinţele
și păsurile noaste, precum ni le
cunoaștem noi cari suferim, au făcut
legi împovărătoare nouă, cari au adug
“mari şi: multe neno

rociri , ţărei, pentrucă dijmele și 'anga

ralele 'de tot felul
fiind grele, din vremea, aceasta în
mai multe rânduri creștinii săteni au
fugit
din ţară, iar alții. au căzut în ticăl
oşie şi 'de mai multe ori sau făcut
şi
“grele răsmiriţe,în cari au venit
limbi străincu
e alte nevoi şi greutăţi po

țară ; şi toate acestea au fost, după
cum am zis mai sus, că Domnii ţărei
„dela un rând de vreme ajunseră să
nu mai aibă milă de țară, schimbându-s
e
"În scâun unul

pe altul,și

al doil
că ea
legile

nu

mai Grau făcute de toate
stările, ca să n-ulțumească toată țara,
şi numai 'de'o seamă de boieri. Acest
e
%
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- două pricini, cari au adus atâtea dureri ţărei, le-au văzut Puterile iubitoare

de omenire în înalta lor înţelepciune și, ca să se precurme de aci înainte,
au binevoit a chemă ţara întreagă, adică toate stările, ca, să-și arate fiecare
„nevoile, păsurile şi dorințele
; de aceea, noi, rostindu-ne dorințele prin cele
patru puncte în adunarea ce am avutila 9 Octomvrie,
am arătat între altele

“că pe Domnul străin îl voim de aci înainte să [ie moștenitor, ca să se stutornicească lucrurile odată, și ţara să fie cu Obșteasca Adunare, tot ca în
-vremile vechi, alcătuită, din toate stările de oameni, fiindcă moştenirea Domnului rar putâă șă statornicească lucrurile în ţară, dacă nar fi: mulțumite
toate stările, și aceste stări niciodată nu. vor: fi mulțumite, de nu-și vor

trimite aleşii lor în Obșteasca Adunare. Aceasta este una din dorinţele .cele
„mari ale sătenilor români, pe cari îi înfăţișăm noi într'această Adunare, dorinţă, care, fiind legiuită și. pravilnică, credem că nu numai nu va supără
“auzul Inaltelor Puteri ce ne-au chemat într'adins ca să le arătăm ce dorim,

dar încă nădăjduim că în marea lor înțelepciune, o vor luă în băgare de
„seamă, ca una,ce este după vechile obiceiuri şi dreptul ce' ni se: cuivine şi
care singură este în stare dea împiedică toate nenorocirile și suferințele ce
„Sau adus pe această ţară și cari sar mai putea aduce de aci înainte. Această,

dorință, pe. de o parte ieșită dela onorabila Adunare, ca, si deslușcască. în
„. Memorand la punctul al 4-lea de Guvern constituţional, cum adică: să se. în„ţeleagă lămurit ca să fie și săteanul cu dreptul de alegător și ales la viitoarea

Obștească Adunare a ţărei, iar pe de alta socotim: de trebuinţă; spre.a.nu
„rămâneă nici o nedumerire, să scriem și noi aci acest amandament:: :
«Un Guvern constituţional, cu o singură Adunare obștească largă, alcătuită
„«de înfăţișători luaţi din toate stările de oameniai ţărei, cari să aibă dreptul
„«să, înfăţişeze toate păsurile şi trebuinţele a tot: norodului român». : -.-

D-l £. Ipceanu observă, «că d-l Lupescu. și-a propus 'amandamentul în
adunările .pregătitoare și i s'a. explicat că Adunarea ad-hoc nu .poate intră
'astăzi în chestii. de reforme

rea pentru altă ocazie».
D-l Mihail Marghiloman

din:năuntru, şi prin urmare. să-şi ție propune-

,
zice, «că nu

:
UL
cunoaşte altă Adunari, dle. cărei

- hotăriri să fie obligatorii, decât această Adunare».

-..

:

ă

'

-D-l 0. A. Kretzulescu adaoge, «că adunările: pregătitoare nu pot legă: „pe
cinevă politicește».
o
:
“Prințul :D.. Ghica zice, «că dacă adunările pregătitoare nu leagă politiceşte,
“leagă moraliceşte. Pe lângă acestea—adaoge—este și o călcare” de Regula:ment,

fiindcă, Regulamentul

zice

că toate 'amandamentele

să fie în. puţine

“vorbe. A făcut dar bine.d-l Ipesanu a aduce aminte că unii se abat din an: gajamentele luate în "adunarea pregătitoare. Dacă „cuvintele d-lui . nau
„tere'd6 pravilă, au .o putere morală». .

pu-
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păzită; amandamentul

e

pe
scurt la sfârșit; cuvintele mai dinainte n'au făcut decât
o 'desvoltare a aman-

damentului»,
i
|
Sa
i
Prinţul .D. Ghica zice: «Si nu ne abatem din ordin
ul zilei; azi suntem
adunaţi spre a discută Memorandul,: Când fiecar
e ar veni la tribună să-și
-spuie păsurile, n'am mai sfârşi niciodată»
.
|
Da
i

D-l £. Roseti zice, «că acest amandament seamănă
mai mult o petiție
„Către Inaltele Puteri, ca să observe suferințele lor. Când
astăzi sunt aici re„Prez
entanţii :lor, eră de prisos».

N

a

|
Prințul Bibescu observă, «că până acum nu s'a intrat
în materia raportului; că bine ar fi să meargă Adunarea, înainte,
fiindcă astfel sar face o
mulțime de amandamente asupra puncturilor votate
lu 9 Octomvrie». Se

urmează cetirea,
|
E
D-l C. Ariceseu, în locul cuvintelor: astăzi
ca reprezentanți liberi ș.
dela pagina
a 2-a, linia a, 5-a, propune amandamentul
următor ;

e. .

«Astăzi,ca reprezentanţi liberi ai poporului român
, cari mavem alt mobil
decât,
cunoştinţa

datoriei noastre

şi nu

rilor naţiei române, simţim Ş. 6. l»
voie, ca

amandamentul

a

d-lui Ariceseu este :o

|
o
membru al Comisiei, să-și dea părerea

asupra acestei adrese, să spuie ce găseşte

din capul locului forma nu i s'a, părut

>

decât lu apărarea dreptu-

a

D-l C. A. Kretzulescu găseşte, «că

îmbunătăţire.
D-l Al. G. Golescu cere

cugetăm

bun înăuntru și co nu. Zice «că

cuviincioasă.»

Adunarea primește aceste modificări,
D-l Gh. Lapescu zice, «căa dal un aman
dament
în băgare de seamă.»
_
a

a
şi vede că nu sa luat
|
a

D-l O. A. Kretzulescu ceteşte amandamentul
d-lui Lupescu,

„mează:._

«Un.

Guvern

Sa

constituţional, cu.o

|
singură

Adunare

Sa
obştească,

precum. ur-

|
largă,

alcă"tuită de înfăţişători luaţi din toate stările de oamen
i âi ţărei, cari să aibă
dreptul să înfăţișeze toate păsurile și trebuințele
a tot norodului român.»
Prinț

"1

"D-

ul G. Ghica întreabă, «ce înţelege aci prin :
stări: meserii sau clase ?»
se răspunde
că «clase».
i
o

Hr. Zell

combate

acest amandament

-— asemenea, și d-nii B. Qănescu

și susține

și ÎIpceanu.

redacţia: Comisiei ;
a

D-l A, Petrescu 'susține amandamentul d-lui Iapes
cu. Zico şi demon„trează, «că, prin aceasta nu-și calcă nici o.datorie
perfectă sau imperfectă,

*pentrucă atât. în sânul Comisiei, a cărei lucrare
e dator să o susție,. precum
ȘI în particular, unde: trebue. să-și respecteze
figăducala, a artitat convicţia,

: dumi-sale de a se “face la articolul al 4-lea o redacțiune
mai bună, și îşi for-

"458.

mulează

DCI

idea în

chipul

DIMITRIE

următor:

A

STURDZA

«Guvern

reprezentativ,

şi după datinele

«noastre cele vechi o singură Adunare obșteasciă, aleasă din toate stările so«cietăţii întrun chip astfel, încât si reprezinte stările generale -ale poporului
«român, fâră să fie vot universal.» Astfel, conclude d-lui, se poate formulă
idea Adunării noastre ; chiar după redacțiunea punctului al 4-lea, astfel: cum
este, se înţelege că Obşteasca Advnare viitoare va fi compusă de reprezin=

tanţi aleși de toate stările de oameni, cari sunt temeiurile naţiunei.»
«D-l 0. 4. Krelzulescu răspunde, «că mai înainte de a intră în desbaterea
amandamentului d-lui Lupescu, să vedem ce princip primim: ne abţinem
“de a intră de acum în cestii interioare,

„voltă, cestii exterioare, sau
intrăm în cestii interioare?
din program asupra acestui
“mari majorităţi și pe urmă
îndată, cum

mărginindu-ne

deocamdată

a. des-

făcând greșeala ce au făcut fraţi noștri Moldoveni,
De vom păstră în Memorandum expresia largă
punct, vom puteă căpătă subsemnăturile unei
vom fi liberi de a intră în cestii interioare, sau

au făcut Moldovenii,

sau mai bine după ce -Inaltele

Puteri vor

da o hotărire asupra dorințelor noastre, după cum se află zis în program.
“Dacă vom vei a desvoltă, acum acest punct, atuncine aflăm întraţi în cestia din întru a unei baze de lege electorală.. Atunci, pe lingă acest amandament, se vor mai produce și altele şi orice hotărirese va luă nu va puteă
da mulţumire tuturor cpiniilor diverse, şi îndată pierdem orice speranță de

a mai căpătă vreo majoritate însemnată în favorul Memorandului.»
D-l Gr. Ioranu răspunde,

«că nu e vorba de-a

intră

ci a da o explicare, ce se înțelege cu acele vorbe?»

-

în. cestii înteriGare,

D-l Î. Brătianu merge la tribună şi zice: «Unii cred că d-l Lupescu şi
“colegii săi săleni au fost împinşi de unii la facerea acelui acl; aceia au fost

greşiţi. Dacă unii din noi au avut norocirea să aibă: confiența colegilor lor
deputaţi dintro ţărani, luăm martor pe Duninezeu, pe Adunarea întreagă și
pe ei înșiși, îi jurăm să spuie, dacă vreodată ei au auzit cuvinte de desbi-.năre; din contră, de câte ori au venit la noi, i-am povăţuit în totdeauna ca

„să jertfeaseă, păsurile lor particulare pentru ale țărei ; noi am combătut cei
- dintâi în Adunare patimile și păsurile trecutului, fiindcă. știam că toți au

- suferit, dela mari până la mici, şi aceia cari erau pe scaunul Domniei, de
aveau inimă, suferiau mai mult decât țăranii dela plug. 'Temându-ne că mulți
: nu vor cunoaşte cât e situaţia noastră de critică în faţa Europei,-am veghiat
zi și noapte spre a răspândi orice bănueli. Oricare ar fi propus un aseme„- nea amândament d-lui. Lupescu, ar fi fost mârşav, fiindcă oricare din noi
are o mai bună educaţie literară decât un simplu. sătean, și ar [i fost cevă
„ machiavelic -de a-şi contraface stilul. In adunările pregătitoare. n'am. res„pins amandamentul d-lui Lupescu, fiindcă fraţii plugari .au.fo3t în totdeauna
- cu totul despărțiți de celelalte clase ; de aceta am

căutat ca până în sfărșit
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să le păstrăm încrederea ; de aceea n'am respins amandamentul
, fiindeă oră
dictat de neîncredere. De am fi fost în poziţia lor, și
cu și d-voastră am fi
simţit ca şi dânșii. Când sa format Comisia pentru facerea
Memorandului, a
fost. o mare luptă, câre s'a văzut în adunările pregătitoare
și de care s'a vorbit
și afară. Țăranii au zis că noi o să 'hotărim de lucruri
le vitale ale ţărei şi
ei 140 să știe nimic din ceeace so face, fiindcă au
fost excluşi din Comisie.
Am cercat să-i încredințăm că nu € decât un proicet,
dar văzând că nu le
putem risipi Dbănuelile, am conjurat Comisia ca să nu
cadă pradă voitorilor
de rău, să priimească unul, doi dintre țărani a asistă
la lucrările sale ; dar
când le-am făcut. cunoscută această propunere, ei sau
mulțumit, fără să mai
vocască a mai asistă. Dacă nici cu, nici alţii, nu i-am
combătut în privinţa
amandamentului, n'am. făcut-o spre a nu le insuflă vreo
bănueală. Astăzi
viu şi-i conjur să aibă încredere în noi, în dreptatea
care începe, în viitorul
neamului. Daţi această pildă de sicinteresare, jerifiți
pe altarul patriei păsurile personale, pentru ca noi să putem îscăli cu toții
în unanimitate Memorandul, care desvoltează cele patru puneturi.»
Adunarea dă semne de aprobare.
|

D-l C. A. Rosetti întreabă pe d-l Lupescu, dacă voeşte să-și
tragă aman-

damentul.

D-l Gh. Lupescu răspunde: «Sunt mai mulți cari trebue întrebaţ
i, nefiind

amandamentul

subsoris

numai de Mine.»

Domniile-Lor d-nii: 2. Roateş, Marin
Doan retrag amandamentul,

Pârcălăbescu, loan Roibu
a

şi

Lică

D-l Gh Lupescu zice, «că dacă odată l-a propus, îl susține.»
D-l J. Roateș zice, «că dacă d-l Kretzulescu arătă că este o costie
in-

terioară şi dacă prin art. 4 din program şi Memorand se înţelog
e de toată,
Adunarta, că şi țăranii vor luă parte la Adunările Obșteşti viitoare
, apoi toți

își retrag amandamentul.»

D-l 7. Grigorescu zice, «că este de opinie a nu se luă în desbate
re acel
amandament la Memorandum, ci la alt timp, căci orășenii sunt
în acecaş
categorie cu țăranii.»
po
|

„Se

pune la votare

meșşte. .

amandamentul

d-lui Lupescu

și Adunarea

nu-l pri-

sea

Am crezut că o de nevoie a reproduceîn întregul ci
discuţiunea,
care a urmat asupra amandamentului.
lui Gheorghe Lupescu, pentrucă, el caracterizează întreaga, situaţiune în care so
aflau deputaţii

sătenilor, între necesitatea,de a votă, mai întâiu Constituirea
Statului
Român și în urmă Organizarea lui Internă. In aceasta constă
dife-
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:

“DIMITRIE A, STURDZA

rința între procedările Divanului ad- hoc din Iași și a, Divanului
hoc din: Bucureşti,
:

ad-

*

In şedinţa XIII din 6 Noemvrie, d-l Ion Brătianu dă cetire
Actulaii desvoltător votului Adunări ad-hoc a României din 9/21

Octomwrie,
«Adunarea ad-hoc a 'Țărei-Românești, conform 'Tractatului dela Paris, care
în virtutea drepturilor naţiunei noastre, invită pe Români să-și exprime dorinţele asupra, reorganizării

țărei lor, în ședința dela 9 (21) Octomvrie a aces-

tui an, a votat în principiu cu unanimitate dorinţele esenţiale ale naţiunei române, anume: — Garanţia Autonomiei şi a Drepturilor noastre internaţionale,
stipulate în Capitulațiile acestei ţări cu Inalta Poartă, precum și Neutralilatea teritoriului

moldo-român;— Unirea

Principatelor Moldova şi Tara-Ro-

mânească întrun singur Stat;
— un Domn străin cu ereditate, ales din una
dintre dinastiile domnitoare ale Europei;— un Guvern constituțional cu -0
singură Adunare reprezentativă, întocmită pe baze îndestul de largi, încât să:

reprezinte interesele generale ale populaţiunei române.
:
«Astăzi, noi, membrii acestei Adunări, ca, reprezintanţi liberi ai poporului
român, cari nu simţim alt mobil decât conștiința datoriei noastre și nu cugetăm decât la apărarea, drepturilor națiunei române, simţim trebuinţa, avem
dreptul, avem datoria să motivăm și să desvoltăm acel vot memorabil, declarând şi demonstrând, printr'un act solemn, înaintea oamenilor și înaintea
lui Dumnezeu, — că suntem toți bine pătrunși de mărinimoasele și înţelep-

tele cugetări ale Inaltelor Puteri garante;—că toți avem conştiinţa anticelor,

neprescriselor și neprescriptibilelor noastre drepturi—că expresiunea dorinţelor noastre, formulate de națiunea întreagă, esto legitimă, legală şi—ci ce-

rând reîntregimea în deplinul exerciţiu al drepturilor” țărei. lor, Românii știu
rospectă, drepturile celorlalte State, ale Imperiului Otomari mai cu scamă;—
că votul ce venim

să desvoltăm

astăzi n'a fost, nu este un strigăt spotaneu

al unei impresiuni momentane, ci rezultatul reflecţiunilor și al unei experienţe de mai mulţi secoli de lupte și de suferințe;— că dorinţele votate 'de
noi sunt credo-politic al națiunei, ce totdeauna a recitat în adâncurile inimii ci și pe care și mai înainte a rostit cu glas mare de multe ori, de câte

ori i-a fost iertat să vorbească liber; — că aceste dorințe primordiale rezumă,
cuprind întrinsele, toate dorinţele poporului român și că a lor realizare singură poate chezăşui al lui viitor;—că ele sunt condițiuniile sine qua non a
vieţii noaslre politice, a existenței noastre naţionale.
-

«In zilele chiar cele mai triste ale istoriei lor, Românii -niciodată nu și-au
pierdut speranța. despre dânșii și despre dreptatea, lumei civilizate. 'Țotdeauna
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păsul lor cel 'mâi mare a fost că Europa nu-i cunoaște. Acum, că
Dumne:
zeu-a voit ca șepte din. cei mai puternici şi mai luminaţi - Monarhi
ai lu-

mii să-şi ârunce

ochii asupra poporului român și să-i ceară să lo facă cu-

noscut 'legitimele sale dorinţe, spre a le îndestulă ; poporul român,
prin organul nostru, mandatarii săi, le pune subt ochii Maiestăţilor Lor, cu
sfinţenia

unei confesiuni și cw cea mai deplină încredere; cu acecaş încredere el aş-

teaptă al lor decret.
DI
i
«Dară aveam toţi conştiinţa drepturilor noastre și ne ţinem tare de dânsele,

ca fiii lui Israil de ale lor Scripturi. Cu nici un preţ nam voi să scădem nimic dintrînsele: ele sunt corpul şi sufletul nostru, pentru ele sute de gene-

raţii și-au vărsat sângele, ele singure ne-au susținut în lungul nostru naufragiu. Şi cum noi Românii n'am avea conștiința drepturilor noastre astăzi,

când ale noastre drepturi au pătruns chiar în conştiinţa străinilor, când Europa întreagă afirmă a lor existenţă? Și de n'ar există drepturile 'noastre, cui
i-ar fi venit în gând să reclame pentru dânsele respectul ce li se cuvine?
Ca consiliu de familie, ca consiliu suprem al Europei, Inaltele Puteri au dreptul și datoria să recunoască și să susţină drepturile ce posedă deosebitele Staturi, cari compun “marea familie europeană; şi precum au: recunoscut, au
apărat şi au garantat drepturile Turciei, astfel ele recunosc, apără şi garan-

tează acum drepturile . Principatelor.
drepturi; însă în' Congresul

dela Paris,

Dară Europa,a, recunoscut ale noastre
Românii,

neavând

reprezintanții lor,

au fost invitaţi să-și exprime dorinţele, să facă cunoscut drepturile și trebu-

ințele lor; așă

nouă, representanţilor

poporului român, se

cuvine:'să decla-

răm și să probăm aci drepturile României, a căror garanţie, cerută de Români, constitue prima lor dorință naţională.

"«Intr'un popor,:ca şi într'un individ, se deosebeşte persoana, ca să zicem
așă, civilă, care-i-dă dreptulsă existe şi si se desvoalte ca individualitate
aparte, ca naţiune, și persoana politică, care-i dă dreptul să figureze ca

corp politie, ca Siat între Statele recunoscule suverane de dreptul ginlelor.
Acturile naţionalităţii române sunt înscrise în toată pagina istoriei celor din
urmă optsprezece secoli; în lupta contra barbarilor, în luptele cristianismului, precum în timpii moderni, la toate epocele memorabile, poporul ro-

„mân

s'a" manifestat,

s'a afirmat, a .luptat, a lăsat

neştearsă marca

persona-

lităţii sale, şi în arhivele diplomaţiei, încă din mediul ev, o mulţime de
acte "diplomatice, o mulţime de tractate (vază-se anexul aci arătat) ale Suveranilor - Principatelor moldo-române cu Sultanii Otomani şi cu alți Suverani constată existența Principatelor ca State deplin suverane.
:

«Capitulațiile 'sau Tractatele dela anii 1393, 1460, 1511, 1529, încheiate
între Suveranii moldo-români Mircea I, Vlad V, Bogdan, Petru Rareș și

Sultanii Baiazet1, Mahomet II, Baiazet 1 și Soleiman II, recunosc Moldova
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și 'Țara-Românească de State independente ; lo recunosc un teritoriu aparte,
cu totul despărţit de Imperiul Otoman ; le garantează dreptul de autonomie,
adică facultatea de a-şi face ele însele toate legile de drept privat şi do
drept public; le garantează

dreptul

de a-şi alege Principii

Domnitori, cum

vor voi, pe cari Sultanii au 'să-i recunoască, fără a-i putea contestă; lo garantează dreptul de a încheiă tractate, chiar dreptul de resbel și de pace,
şi fără să aibă a da vreodată seamă Inaltei Porţi de actele lor; le garantează întrun

cuvânt

toate

drepturile

de

suveranitate

din

întru

și din afară.

Aceleaşi Capitulaţii stipulează din partea Sultanilor obligaţiunea să apere
Principatele,. de câte ori le vor cere ajutor, obligaţiune care 'din nenorocire
a avut puţină eficacitate, și din partea Principatelor obligaţiunea, totdeauna

împlinită, să

dea Sultanilor

bani anuală, 'Țara-Românească

pentru protecţiunea făgăduită câte o sumă de
zece mii galbeni sub titlu de tribut și Mol-

dova patru mii sub titlu de dar. Aceste convenţiuni sinalagmatice ale Domnilor români cu Sultanii demonstrează până la evidenţă deplina suveranitate
a Principatelor și totdeodată sunt o probă că Principatele n'au tractat cu
Inalta Poartă și n'au cerut a cei protecţiune, decât ca să garanteze și mai
bine a lor suveranitate. Prin urmare, în virtutea suveranităţii lor, toate .relaţiunile internaţionale ale Românilor nu pot fi regulate decât numai prin

convenţii încheiate deadreptul între Principate cu alte State. „«Aci fie-no iertat să observăm că publiciştii, cari au clasat Statele române printre Staturile semi-suverane, n'au avuto deplină cunoștință de tractatele Principatelor cu Inalta Poartă, căci Statul, care se obligă la un
simplu tribut drept, compensarea mai cu seamă a unci protecțiuni, a unui
ajutor figăduit, nu atinge întru nimic pentru acsasta
sa suveranitate, Dogii
Veneţiei, Impărați Germaniei chiar, n'au plătit tribut Sultanilor ? Impăraţii

Romani n'au plătit asemenea tribut Regilor Daciei? De aceea încetat-au ci de

a [i Suverani? Intradevăr, zice Vattel:. «Cu toate că tributul plătit unci
Puteri străine scade cevă din demnitatea Statului tributar, fiind o mărtu-

risiro a slăbiciunii sale, cu toate acestea fi lasă suveranitatea în toată întregimea

ci». Și do se va luă bine

în băgare

do

sehmă

datele lor, tractatele

de alianţă şi de protecţiune între Sultanii şi Ducii români
nu sunt toemai
o probă de slăbiciunea 'cestor din urmă; căci dacă Românii, în rosbele atunci
cu mai mulți popoli, au simţit trebuinţa să se asigure din partea Otoma-

nilor, și Otomanii au găsit negreșit un interes să câştige amiciţia unui popor, pe care nu-l putuse reduce chiar în apogeul puterei lor. Acum este de

prisos să aducem aminte expresiunile Hatişerifurilor atingătoare de Principate

și ale tuturor hârtiilor ieșite. din cancelaria Constantinopolei, expresiuni nepotrivite, ccând se adresează unor State suverane; ele provin numai dela

obiceiul canoelariilor Orientului: de a întrebuința un stil înflorit şi măreț.

.

,
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«Existinţa : Capitulaţiilor turco-române, citate de Inalta
Poartă și în timpii

din “urmă în 'Tractatul dela Adrianopole și în: Conferinţele
anilor trecuţi dola
Viena

şi Constantinopole, ' interesează pe Inalta Poartă
nu -mai! puţin decât.
pe noi înșine, căci pe ele singure se reazemă
dreptul Inaltei Porţi de a ne
cere un tribut; când chiar de ar fi. putință a,se
negă cele, noi putem probă
drepturile noastre, a noastră suveranitate. Cât
pentru autenticitatea textului
Capitulaţiilor, ce- se află reproduse în anexul
aci alăturat, de ar contestâ-o
cinevă, am răspunde :—Acest text existi în mare
parte chiar în ' Hatişerifu- .
rile: Înaltei Porţi. Apoi oricare ar [i fost adevăr
ata formă şi exactul cuprins
al originalelor” Capitulaţiilor, ste învederat 'că
acea formă şi acel cuprinsal
lor recunosc Principatelor un teritoriu a] lor
propriu și o deplină suveranitate, precum o probează mai multe acte diplom
atice şi o mie de fapte pos-

terioare acestor Capitulaţii. Intradevăr, in tractatele
încheiate între 'Turcia
și Rusia se recunoaște Principatelor 'un teritoriu propri
u, cu totul deosebit
de' teritoriul

Turciei; Poarta recunoaște aceeaş chiar în Confer
inţele din
urmă ale Parisului, cerând ca Delta Dunărei să
se alăture teritoriului Imperiului, iar nu teritoriului Moldaviei, și în circula
ra, sa dela Iulie, anul 1836,
în care. se zice că Europa nu a recunoscut până
aci Principatele ca, parte
integrantă a Imperiului Otoman. Tractatul dela
Paris asemenea recunoaște
în principiu şi garantează neutralitatea teritoriului
acestor Principate, şi: do
ar cere trebuința să stăruim asupra acestui punct,
am adaoge că Otomanii

nu pot aveă în Moldo-România nici geamii, nici proprietăţi,
și că nu le este
nici măcar iertat să treacă pe. teritoriul Principatelor fără
o autorizare specială:

a Guvernurilor române și pentru un scurt termin
. .
i
„«Pe de altă parte, Principatele, şi în urma Capitulaţiil
or lor cu Inalta Poartă,
ca Staturi deplin suverane, au avut reprezintanţii
lor permanenţi la Constantinopole și au schimbat cu alte State ambasadori însărci
naţi de misiuni speciale, precum eră, obiceiul în timpii aceia ; de multe
ori au făcut resbel şi.
pace cu vecinii lor ; au încheiat mai mults tractate
și convenţiuni politice
şi de comerţ, atât între dânsele cât şi cu Hanii Tătaril
or, cu Principii Ar-:
dealului, cu Regii Ungariei, cu. Regii Poloniei, cu Impăra
ţii Germanieși,
i
în timpii mai moderni, chiar cu trei dintre Inaltele: Puteri
garante : au închciat cu Anglia tractat de comerț la anul 1588, cu Rusia
tractate de alianţă
la anii 1710 și 1711, cu Austria mai multe convenţiuni,
dintre cari cea, din

urmă este Convenţiunea
Poartă nu numai

de extradare. reciprocă . dela anul 1843, Şi Inalta,

n'a reclamat

niciodată în contra

nitate din afară a Statelor moldo-române,

ci vedem

acestor acto

de 'suvera-

că, la 'anul. 1588, ea

însăș recomandă Suveranului Moldaviei pe Ambasadoru
l Reginsi Elisabeta ;
în' textul original al tractatului turco-rus' dela Cuciuc-Kaina
rgi, anul LT,

Domnii Moldaviei şi ai 'Țărei-Româneşti sunt numiţi Sovrani 'de due
Prin-
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cipati; toate actele domneşti în Principate încep' cu formula

:Domnitorilor

suverani : Noi cu mila lui Dumnezeu Domn stăpânilor a ţăreiş. c. |; şi:
simbolurile . independinţei : noastre. naţionale, capul .da zimbru şi acvila romană,

cu ale lor coroane

și cu

toate insemnele

suveranităţii un

minut Li

încetat de a figură pe stindardele Moldo-României.
:
i
: «Intr'acelaș timp, Principatele au exercitat a lor autonomie, toată drepturile de suveranitate dinăuntru, şi până în acești din-urmă ani Inalta Poartă,

n'a luat niciodată parte la facerea, sancţiunea ori promulgarea legilor lor de»
drept public și privat. Dacă în urma celor patru Capitulaţii încheiate între:
Sultanii. Baiazet |, Mahomet II, Baiazet II, Soleiman II și Principii moldoromâni, Capitulaţii recunoscute întrun chip oficial: şi: solâmn atât de Inalta
Poartă, cât și de Națiunea Română, s'ar găsi alte acte: date InalteiPPorţi,

în condițiuni cari nu este cu putinţă a fi privite și. primite: ca legale; asemeneca acte nu pot legă:pe Români, nici știrbi drepturile
lor consfinţite în:
Capitulațiile mai sus nuimite. Principatele. desigur au “fost mai de multe
ori asuprite, apăsate, lovite 'în interesele și în. drepturile lor cele mai sacre ;

însă acele uzurpări, acele violări nu constituesc.un drapt celor ce le-au corăis,
ci un argument

mai

mult în favorul

cererei

Românilor

de a

li: se garantă

de aci înainte drepturile într'un chip oficace. Adaogem că și atunci când
forța” năbuşă al lor glas, Românii 'au găsit în conștiința “drepturilor “lor
cura) să protesteze şi să alirme acele drepturi, chiar cu preţul “martiriului.
lor, precum este cunoscut şi precum istoria, ea însăş o probează. Incredințăm dar înțelepciunii Inallelor Puleri drepturile noastre suverane neatinse;

în toată, întregimea

lor, şi în- sumele -dreplății lor şi a 'păţii Orientului

cerem să. le dea o: " pecunoaştere

sculul garanţiei lor colective.

formală, - bine definită,

IE

«Acum, În virtutea acestor drepturi

i.

7.

şi să: le pue sub

Die

și jentiu ca să ne diurn “un viitor

liniştit și ferice,'venim să exprimăm via dorinţă a 'Țărei-Românești de.a se
uni întrun singur Stat cu Moldova a ci soră; o facem' cu atâta mai mare
încredere de a fi ascultați, că chiar cu ocaziunea ' cestiunii 'Unirei, Inaltele
Puteri au hotărîţ să întrebe dorințele Principatelor moldo-române.
. Linea
întreagă ştie astăzi, că totdeauna, strădaniile necurimate ale locuitorilor.
: âm=
belor Principate au:fost să recâștige unitatea lor naţională; că ei au fost
şi sunt un singur popor, omogen, identic; 'că du :acceaş origine, acelaş
name, aceeaş ' limbă,. acecaş - religie, aceeaş civilizaţie, aceeaş. tradiţiune,
acecaș istorie, aceleaşi înstituțiuni, legi, obiceiuri, moravuri, aptiludini, în:

terese; aceleaşi primejdii a conjură, aceleaşi trebuințe”a mulțumi, aceleași
păsuri, bucurii, temeri, speranțe, sivenire, aspirări, cugetări,.. instincte ;
aceeaş ursită,: aceeaş misiune, acelaș geniu, 'ateluș suflet ; că.tot reclamă,
că micile diferințe. chiaţ, -ce. ecistă între dânşii, reclamă a lor Unire, când
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nici un înteres legitim, nici o rațiune serioăsă nu se
găsește ca să o com-:

bată ; că uniţi întrun singur. Stat, veniturile şi pulerea

Statului

români

.
se vor înmulți și cheltuelile 'vor.:scădeă ; că prin
Unire vor fi în stare să-şi:

apere

Pământul, să desvolle

(umească

resursele

lor morale

toate dorințele. legitime, să

să-şi dobândească pacea

sufletului,

şi maleriale,

dea sbor geniului

român,

fără care ei niciodată

nu

fi ceeace le cere să fie interesul Europei şi interesul
conservării
numai

Românii

să nu ştie ceeace lumea

să-şi mul-

întreagă: cunoaşte?

și astfel
vor putea

lor . Şi

Ei singuri

să:

nu simță ceeace este în inimile.lor? Socotim dar de prisos să
mai stăruiin
a demonstră

că Unirea

Principatelor

este avantajoasă,

necesară, și că do-,

rința unanimă a Românilor este s'o. vază cât mai curând realiz
ată în faptă,
precum ea este realizată în cugetarea şi în inimile lor. «Unir
ea face forța»,
este o maximă, și forța produsă prin Unirea Principatelor
moldo-române,
neapărată "pentru'a lor. existință, nu este amenințătoare
pentru nimeni. De.
aceta, Românii toţi,şi chiar străinii cu '0 judecată nepărtinitoa
re, la, toate:
epocele, au dorit și. sau silit

să

realizeze | Unirea

acestor

Principate.

Mai:

mulţi Principi ai Moldaviei şi ai Ţărei-Românești, Mircea
I, Stefan cel Mare,

Mihaiu

Viteazul, au izbutit să realizeze pentru

un scurt timp marea cugo-.

tare naţională, au izbutit si fie Suveranii ambelor - Principate.

deosebitelor ocupări rusești, Rusia a simţit totde
auna

Guvernul âmbelor

Organice

Principate în mânile unui

singur om;

dela anul 1830, aprobate de - Inalta. Poartă,

In timpul.

trebuința să cohcentro.

Regulamentele.

consacră fiecare câte

un articol la demonstrarea, necesității de a, uni. Principatele
întrun singrur Stat.

La anul 1834, dorința Unirei eră domnitoare;în Princi
pat
- precu
e,m

bează sorisoarea d-lui Bois-Le-Comte, publicată de «Monitorul France0 proz» -la

18 Septemvrie al anului trecut, In timpul resbelului
din urmă, un memorandum'al Cabinetului francez, prezentat. la Conferin
.ţele
Vienei, constată că

Unirea Principatelor moldo-române este o necesitate și
cere . aci realizare,
In: fine, la Congresul dela Paris, Franţa, Anglia, Rusia,
Pruşia, Sardinia

voese Unirea acestor "Principate,
şi Unirea, S'ar fi proclamat încă de attinci,

de nu ar fi făcut reprezintanții

Austriei „observarea, că locuitorii Principa-

telor n'au fost, întrebaţi. de vor Unirea ; în urma acestei observ
ări Puterile
câteși șapte au hotărît să se consulte măi întâiu populaţiunil
e acestor țări,

Acum dar, când răspundem toţi în unanimitate -că “Unirea este
cea -mai vio
dorinţ
i a naţiunii noastre, Românii

sunt în “drept a crede că,:în Congr

esul,
viitor, reprezintanţii -Inaltelor "Puteri. vor. consacră, Unirea. Princi
patelor în
unanimitate, astfel precum ea-fu aclamă
în Adună
tă,
rile ad-hoc a Moldaviei
și a Țărei-Româneşti..
e.
Di a.
E
«Cestiunea. Uriirei Principatelor întiun singur: Stat prezintă, ca-un
corolariu

neapărat în'. mintea. fiecăruia, :cestiunea, Șefului Noului Stat;
și privind mai
Analele A. R.—Tom. XXX

Memoriile Secţ. Istorice.
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astăzi domnitor în Europa, principiul ere-

apare singurul capabil a. asigură noului stabili-.

ment politic .toate garanţiile de stabilitate, de prosperitate şi de. tărie, ce-și,

fâgăduese ai săi fundatori. Ca Prinţul Domnitor să poată preveni geloziile și
rivalităţile ce ar face: neapărat
țean român chemat la tronul
legături luate mai dinainte, că
tidă, familie ori. porsoană ; ca

să nască în lăuntrul României un simplu cetănoului Stat; ca el să nu fie presupus că are.
are preferinţe pentru cutare sau: cutare parsă inspire o deplină. încredere supușilor săi,

dându-le toate garanţiile de nepărtinire și de neatârnare, garanţii c2 nu ar
puteă da un Domn pământean ; ca prin legăturile sale de sânge să înlesnească
introducerea României în marea familie a Staturilor Europeane şi să-i asigure

mai bine al lor sprijin; ca să-se poată bucură în lăutru și afară de autoritatea, de prestigiul ce se cuvine

unui Suveran, unui fondator: de dinastie mai

cu scamă; pentru toate acese cuvinte, face trebuinţă ca Principele Domnitor al României să fio ales din una din Familiile Suverane ale: Europei ; şi.
trebuința aceasta este

imperioasă, absolută, căci caută s'o mărturisim,

mul Domnitorilor pământeni

esle alât de compromis în

7egi-

Doldo-România,

încât aslăzi un Domn ales dintre pământeni, chiar. de ar fi un omde genitt
şi de ar aveă virtuțile. unui sfânt, nu sar pulcă susținea. mult timp în
contra generalei

şi nestrămutalei

dorințe

a Românilor

de a aveă an Domn

dintro Dinaslie Europeană. Astfel Inaltele Puteri garante, în înţelepciunea
şi soliciludinea lor pentru. Principale, pol vedeă, că; refuzându-se un: Principe Slrăin, calamilățile şi. suferințele, în. cari ele zac de secoli,: “nu numai

war încetă, ci sar înumulți cu un Principe pământean. :
|
«Dreptul Românilor de a alege, în virtutea Gapitulaţiilor, pe Principele lor
Domnitor unde vor voi. și de a-l declară ereditar, precum şi interesul lor de
a o face în împrejurările de astăzi, sunt necontestabile, Românii dar exprimă
o dorință legitimă și legală, o dorinţă simțită de toţi, pe care: Europa de

sigur le-o va încuviinţă, cerând să aibă în capul Statului român un Domn cu
moștenire, ales din una din familiile domnitoare ale Europei; şi când adaog
că ar dori să se crească în religiunea lor, a Românilor, moştenitorii tronului
născuţi în România, dau “numai o probă de marele preţ ce pun ca să fioo
identitate de simţeminte, de credință chiar, între. poporul : român şi ai săi
Principi. De ne-ar fi iertat să desomnăm noi înșine pe viitorul nostru Principe, Cabinetele ar scăpă de o sarcină ce poate să le prezinte oarecari greu-

tăi, şi noul Suveran ar găsi o forță necontestabilă în chemarea ce i-ar face
România întreagă. Inaltele Puteri, chibzuind că ele sunt mai. competinte să
găsească pe Principele care se cuvine României, noi ayem de acum deplina

încredere că înţelepciunea Inaltelor Puteri va şti. alege, întruna din familiile
suverane, care să nu poată da; nici un prepus Românilor și. binevoitorilor „lor;
su
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Principele cu calităţile cerute spre a fundă o dinastieși a organiză un nou

“Stat,şi că alesul: Congresului European

va fi aclamat, va fi primit de Ro-

mâni cu încrederea şi cu amorul ce ar aveă pentru al lor însuș ales. -

"«In ajunul organizării Statelor, în ajunul. fundării dinastiilor, cea mai mare,
Întâia, preocupare'a populilor este forma Guvernului, căci dela dânsa mai cu
scamă depinde prosperitatea, puterea, lor. Aşă, în împrejurările de astăzi, şi
noi, Românii, a trebuit să ne preocupăm. serios de forma, viitorului. nostru

Guvern. Căutând dar în istoria, în instituțiunile, în legile, în obiceiurile noastre,
"am găsit că. forma reprezintativă a fost totdeauna forma Guvernului țărilor
române. Intr'acelaș timp am întrebat Staturile de al doilea, ordin, ce ne-am
"luat de modeluri, şi am aflat că ele Guvernului Reprezintativ sunt datoare
“a lor repede prosperitate şi că ai lor Suverani tot lui sunt datori în mare

“parte minunata putere, de

care dispun spre a face binele supușilor.
lor. Do

“aceea ne-am 'convins și ne-am declarat toţi Românii pentru forma reprozin„ tativă, pentru forma preferată și adoptată astăzi de mai toată Europa. Fru- moasele însă icoane ce ne prezintă acele Staturi, fie cât de frumoase, nu le
putem copiă fără a ţinea socoteală de. propriile noastre tradiţiuni şi-de con-

diţiunile speciale în: cari.se află societatea română,
forme

neapărate a introduce în legile noastre,

căci

ca să mai

avem destule recătim

a silui ve-

: chile noastre datine, numai pentru plăcerea de a, inovă, de a imită; întradevăr,

“în Principate

vedem

totdeauna o singuri Adunare

reprezintativă, căci nici-

"odată Românii n'au simţit trebuinţa, nici n'au posedat elementele ca, să con-

“stitue şi un Senat, şi astăzi acele elemente le lipsesc şi mai mult decât în
"timpii trecuţi. lată cum noi Românii furim împinși să exprimăm, fără deo-

-sebire de clase, în unanimitate, dorința de-a aveă un Guvern constituțional
reprezintativ: cu o singură obştească Adunare, întocmită, pe baze electorale

. îndestul de largi, încât să reprezinte interesele generale ale populațiunii ro-

» mâne. Sperăm -cu o deplină încredere, că Inaltele Puteri garante vor găsi și
" această dorință naţională fundată pe rațiune. și pe drept și că o vor recunoaşte,

“ca şi pe celelalte trei dorinţe primordiale ale poporului român:

"> «Garanţia, drepturilor Principatelor, stipulate întrale lor Capitulaţii cu
“Inalta Poartă, și neutralitatea teritoriului lor, recunoscută în principiu ;

- Unirea .Principătelor într'un singur Stat ; un Principe ereditar ales dintr'una
din familiile: suverane ale Europei; un Guvern 'constituţional cu o singură
: Adunăre reprezintativă
— astea
, sunt dorințele 'Ţărei-Românești, votate în
“unanimitate de noi, reprezintanţii ei, şi desvoltate.în prezentul act.
|

„ «Națiunea “română, nu mai are alte dorinţe a exprimă, căci ele cuprind
- toate buzele organizării sale politice, ce ea are trebuința și putinţa să ceară

: Europei a le recunoaște și ale garantă, și pentrucă dela a lor recunoaştere și .

+ garanţie depi
toatend.
reformele

politice şi sociale co reclamă

legiuirea în-

|
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“ternă a “României ; ele sunt aşăde strâns legate

“ dintrînsele

una, de alta, încât fără una

națiunea română n'ar putea: ajunge la fericirea ce ea așteaptă.

«Acum ne mai rămâne să mai. rugăm Inaltele.. Puteri garante, binefăcătoarele noastre, a perinile 'ca Principatele. să aibă și ele reprezintanții lor
cu. glas căiisultaliv în - Congresul ce va .decide de a lor. soarlă. Intracelaş
“timp, luăm îndrăzneală să exprimări . via nerăbdare, cu care România. aş“teaptă ca Inaltele Puteri : garante, consacrând ale. ei 'dorinţe, s'o scoaţă cu. o
-'oră. mai înainte din criza în: care geme încă astăzi. Atunci numai, Adunările

“ad-hoc, Îîmpreunându-sc, se “vor puteă, în virtutea drepturilor ţărei, declară.
în Adunare extraordinară și vor votă atât Legea electorală pentru alegereu
„unei Adunări ;conslituaute,
cât și bazele viitoarei Constiluţiuni. Apoi acea
“Conslituanlă, adunândii-se îndată, va face: Constiluţiunea şi legile 'or" ganice.' Constituţiunea odată. garantată, de Inaltele Puteri. și primită de Prin- cipele” hotărit a fi Domnitorul: Româriiei,: Principele se urcă pe tron, promulgă
- Constituţiunea şi convoacă ordinara! Adunare legislativă. Implinindu-se toate.

acestea,. Principele şi Adunarea legislativă vor, întrebă împreună cu religio- zitate păsurile populaţiunilor, vor cercetă în linişte trebuinţele și resursele
- ţărei, şi, în: deplinătatea suveranităţii lor, vor procedă treptat. la nenumăratele
„

“ reforme: ce reclamă starea, lucrurilor în România.
„i
: «Acesta 'pare a fi marșul firesc, dictat, și de forţa, lucrurilor. şi de. rațiune

- şi care se. află, îndrăznim a crede, hotărit în înjeleapta, cugetare a. Inaltelor
- Puteri. De ar trebui, noi, membrii: Adunării ad-hoc, .să intrăm acum în: exa-

: menul cestiunilor de 'legiuire' internă, am întreprinde '0 lucrare pentru care
“nu avem competinţa cerută. Dar chiati de. am fi competinţi, intrând în ase— un inconvenient şi o im:.menea lucrări acum, am: întâmpină, două stavile
- posibilitate : uri: inconvenient, căci am atinge cestiuni. delicate, interese di- verse, fără a le puteă da soluțiunea Sau.' vreo, mulțumire, — o imposibilitate,
"căci mai toate . cestiunile de legiuire dinăuntru. cer .a fi rezolvateîn . cutare
- sau

în'cutare. chip,

potrivit, cu

organizarea

“politică

ce vor, primi “Princi-

patele. Deşi: n'ar există, aceste -stavile nebiruite, este cu putință, în starea
: de: nerăbdare * mai :cu seamă -în. care se află: acum spiritele aici, să exa: minăm şi să rezolvăm în două-trei luni toate: 'cestiunile administrative, ju-

: diciare și economice, cestiunea- instrucţiunii . publice și-a educării, cestiunea

: bisericei şi a clerului,

cestiunea. puterei armate, cestiunea financiară; cestiunea

.vegulărei ;intereselor 'rurale : şi o':mie

alte

cestiuni

de

aceeaş

gravitate,

câri

toate vor. prefaceri, “când” soluţiunea unei singure dintrâceste cestiurii cere
un timp: "îndelungat: -de studiu 'și de" încercări, chiar în ţările cari s6-află
“în condițiuni normală, şi“cari posedă arsenaluri .de materiale pentru a' ela-

:,boră: asemenea lucrări? In -condiţiunile în cari sunt astăzi; Adunarea. ad-lide
” și această țară, orice lucrări. atingătoare de cestiunile interne ar îi. lucrare
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precipitată, defectuoasă. O asemenea lucrare n'ar servi. decât a ne discredi
tă,
..
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in ochii națiunei și în ochii: Europei

loc să le lumineze! asupra: relelor

d

şi pe Inaltele Puteri! le-ar

dinăuntră

“a

amăgi, în

de cari suferă Principatele şi

asupra remediurilor de cari ele au trebuinţă. Relele noastre provin
mhi
puţin dela imperfecţiunea, legilor decât dela a lor neexecutare,
și „legile cele

mai bune vor continuă.a fi sterpe, de nu vom aveă. mai întâiu drepturi
bine
definite, bin6 respectate, și un Guvern” onest, tare, stabil. Cât pentru
revi„„Zuirea Statutelor Organice, toţi o voim ; toţi simţim -trebuinţa, de a introduc
e
„reforme în legiuirca, de astăzi; însă aceste reforme
nu se pot pregăti, nu se
„pot operă,. până când nu vom. fi în poziţiunea de-a lucră în tihnă și
pe baze
sigure, solide. "De aceea așteptăm cu atâta, nerăbdare viitorul Congres
Eu-

„ropean, nerăbdare -cu atât mai mare, cu cât ne privim în drept a crede
că
el va da satisfacţiune legitimelor noastre dorinţe.
|
«Solicitudinea, -cu care Europa; de doi ani de zile se.aplică a studiă, drep: turile şi dorinţele Românilor, este pentru dânșii o chezășuire că simpatii
le
ei le sunt acum câștigate. Acum “Europa, ştie, că: Românii niciodată n'au
întreprins, nici. n'au încercat :nimie în contra 'Turciei ; că chiar. atunci
când

împrejurările păreau Românilor „favorabile. pentru a rupe legăturile
lor cu
„Inalta Poartă, ei din contră au căutat atunci să strângă mai de
aproapeacele
legături ; că respectul drepturilor lor bine definite va, servi a așeză,
cu mai
“multă eficacitate pe viitor. raporturi de . bună înțegere “între dânșii și între
. Imperiul ,Otomari : şi:că, prin urmare, tăria lor nu va fi un pericol,ci o tărie

mai mult pentru Inalta Poartă, şi pentru celelalte Puteri o garanţi
e de liniște
„Şi de pace, în. Orient., Europa ştie astăzi, cu prețul unor saerific
iuri necalculabile, că tot ceeace a făcut şi va face nu'va,fi un ce
stabil și că nici
„va puteă exist:în
ă Orient;o: întreagă linişte, pe «cât timp. nu va defini, nu
„va recunoaște, nu va garantă drepturile Principatelor; pe cât
timp nu va
„face din, Principate, astăzi. subiectul disputelor şi. câmpul resbele
lor, un-Stat
: român. care;să
să serve
serve oare
de tampon,
cum
destinat a preveni în viitor loviturile între Imperiile ce el; desparte ; pe cât timp nu. va, clădi la
gurile Du„nărei un edificiu naţional și politic -puternic ;-nu.:va rădică. cu dorinţel
e, cu
drepturile, şi cu. virtuţiile Românilor o piramidă, care să
fie farul civilizărei

„occidentale în Orient şi care, ca Belgia și Elveţia, încunjurată de
oceanul
neutralității, să, nu-poati nici. primi scânteie din afară, -nici aruncă. scântei
e
asupra celorlalte State.
«Sfârșind, o mai repetăm, toți Românii

suntem

bine pătrunși de mărini-

moasele şi înțeleptele cugetări ale Inaltelor Puteri:garanţe, și încrederea; noastră,

nare de egal decât a noastră nerăbdare de a primi dintrale lor mâni botezul
“nouăi noastre existențe politice. Grăbeascii-s6: dar a încoronă' marea 'lor operă
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„de creaţiune, a. prezintă admirării lumii Statul român ca un fapt Săvăr şi
și a lor glorie fie eternă, precum va fi a noastră recunoștință !
«Acest Menmorand a fost votat și adoptat în unanimitate, fără G glasuri, de
Adunarea ad-hoc a României îîi şedinţa sa delu 6 (18) Noomvrie».

Aneze la Actul desvoltător cr:
„ 1393, Tractatul lui Mircea Î, Domnul

(Nicopole).
„ 1395. Tractatul lui Mircea

|, Domnul

ntre

Punairi

Munteniei, cu Sultanul Baiazid 1,
Munteniei, cu Sigisn-und, Regele

“Ungariei (Braşov).
„1460. 'Tractatul lui Vlad 'Țepeș,: Domnul” Munteniei, cu Sultanul Mahomed II (Adrianopole).

„1511. Tractatul lui Bogdan, Domnul Moldovei, cu Sultanul Selim I,
„+ 1518. Tractatul lui Ștefâni ă, Domnul Moldovei, cu Regele Polonici
Sigismund |.
|

„1520,

o:

„1529.
„1539.
1588,

“Tractatul lui Radu dela Afumaţi,
Zapolya Voevodul Ardealului.

,

1650. Tractatul lui Vasile Lupu, Domnul Moldovei, cu Hmiolninski, Hat-

11. 171.

12.

Muntenioi, cu: Ion

Tractatul lui Petru Rareş, Domnul Moldovei, cu Sultanul Soliman II.
Tractatul lui Ștefan, Domnul” Moldovei, cu Impăratul Ferdinand.
Tractatul lui Petru Schiopul, Domnul Moldovei cu Elisabeta, Regina Angliei,

“10,

Domnul

manul Cazacilor,
Tractatul între D. Cantemir, Domnul

Moldovei, şi Peteu 1, Țarul

Rusiei.

1842. „Convenţia de reciprocitate pentru extradarea, fugarilor: şi vaga„_bonzilor,

încheiată între “Muntenia şi Austria (Bucureşti H

Octonwrie— Sibiu 27 Noemvrie).
s 1635; Convenţia între Moldova și Muntenia, din 8 Iulie, pentru extra-

darea

fugarilor și vagabonzilor, pentru regularea, cestiunilor

vamale, exportul şi importul vitelor, păsărilor, vânaturilor, etc.

14. — Act limuritor- al Art. 11 din Convenţia, dela 8 lulie” 1835,
IE

Şedinţa XIV din 9. Noemvrie.
„

D-ISe Turnavitu se suie la tribună și cotește actele şi corespondența între Secretariatul de Stat, Inalt Prea Sf inția, Sa, Mitropo-
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litul și Egumenul Mânăstirilor închinate, privitoare la refuzul acestor
din urmă de a trimite doi deputați în Adunare. -- tă
|
„. D-l.Nicolae Rucăreanu face următoarea, propunere : «Având în vedere
,că
Egumenii

mânăstirilor -administrate

de

străini în țară au refuzat dela sine

a fi reprezintaţi în Adunare, e evident că acost refuz este negaţiuno
dircetă a

„unui

drept,

pe. caro

ci nu l-au avut nici odinoară, căci Fermănul, dat în virtu-

tea Tractatului din Paris, nu invită decât pe pimânteni.a exercită
, acost drept.
„Ar fi dar. bine ca, Adunarea, luând act de. acest fapt,
„să. constate. că
“acesti Egumeni,nu au refuzat decât exerciţiul unui drept
pe: care, în ca-

litate de străini, nu-l puteau, pretinde şi po care nu l-au avut nici
odinoarii

în trecut,

o

Di

a

„D-1 Gheorghe Magheru sprijinește propunerea d-lui Rucăreanu' _ DER
adiogând :
«că
cestiunea,

este

o costiune

internă,

şi 'că

Adunarea,

ad-hoc

nu

poate

să se ocupe de dânsa, căci ca este de competința viitoarei Adunări legiuito
are».
D-l

Hristache
Tell zice «cănu e de competinţa unei „Adunări Consultative

de'a intră în cercetarea unor asemenea cestiuni, şi „că trebuo
ca Adu“marca de astăzi să se mărginească la comunicările ce i. Sau
ficub—.,
D- Zon Brătianu crede —, «că, în adevăr nu se poate intră
în fondul
cestiunei; e însă ncapărat a so constată cauza absenței celor
doi deputaţiai Mânăstirilor închinate și â luă act de declaraţiunea lor, căci
ca poate
să ne fie folositoare mai târziu. Am fost mâhniţi în princip de a
vedea că
se, dă la

veselim

nişte străini

dreptul de a luă

parte în adunare ; dar

astăzi

no

do al lor refuz. Două consecințe sunt de tras din actele
cetite astăzi,

cari trebue

să rămână ca dovezi pentru soluţiunea acestei costiuni,
Dacă
Fgumenii nu au voit să ica partela alegeri, pentrucăci gândes
c, ca şi noi,
că străbunii noștri au hotărit să dea mânăstirilor situate, în. străint
itate numai
o
parte din

veniturile proprietăţilor închinate locurilor Sfinte; în acest
caz
Egumenii nu au avut dreptul de a se mestecă, în afacerile ţăroi; —
dar dacă
Egumenii cred că ci sunt proprietarii bunurilor, situate în ţară,

ei au de-

clarat înşişi printrun act, solem, că ei sunt străini,și străinii
nu au dreptul,

după, legile noastre, de a aveă proprietăţiîn țara noastră. Prin urmare, să
luăm act de deelaratiunca Egumenilor, că ei sunt' proprietari în țara
noastră
în contra legilor ţărei şi că

țara are dreptul să-i exproprieze. . Cer dar ca

aceasta, să se constate în, procosul verbal al ședinței, pentrua servi mai
curând sau mai târziu, când se va discută cestiunea. Cer ea propun
erea
mea. să fie pusă la vot»..—

„D-l Jfristache

.

Tell observi—ecă, toţi dau. aprobarea - lor. vorbelor . d-lui

Ioan Brătianu, dar că nu se poate pune la vot propunerea. sa,, căgi 'nu e de
competinţa Adunăreide a intr-în
ă desbaterea, „unor asemene. cestiuni».
—
”
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„“D-l AI, Florescu— «aprobă idea d-lui. Brătianu, întru cât.ca are în privire întregul exerciţiu al. drepturilor: noastre autonome. Cestiunea, Egumenilor Mânăstirilor închinate este o materie foarte delicată, foarte importantă,
care trebue

cercetată

cu: toată atenţiunea posibilă,

procedând

pe un tărâm

“legal. “Aprob “idea, d- -lui Brătianu, căci nu aș putea niciodată: admite ca
Mânăstirile: închinate să! formeze lu noi'un Stat în: Stat. Suntem dar bine
fundaţi a' zice, că țara poate. să se pronunțe asupra, , măsurilor cari

privesc

“aceste mânăstiri. Să lim în „consideraţie însuș Fermanul Inaltei Porţi, fă'cut cu aprobarea Inaltelor” Puteri Garante, și vom' vedeă, în clauza relativă
“la Mânăstirile închinate, că Egumenii acestor mânăstiri sunt așezați în ca'tegoria, olaselor, 'din cari se compune populaţia ţărei, că interesele lor sunt
cuprinse în interesele, generale ale naţiunei. Fermanul, prin . urmare, le dă
“dreptul de'a luă parte” cu noi la toate lucrările ce suntem chemaţi a ela“boră îÎn „actuala Adunare, — aceasta'o dovadă că aceste mânăstiri n'au fost
şi nu' pot î considerate ca proprietăţi străine. Din acest punct de vedere,
Inalta Poartă: şi Inaltele Puteri garante nu au făcut alteevă, decât să „supuie
aceste! mânăstiri

acţiunei

simple

şi directe

a autonomiei

noastre

interioare.

„Ar fi dar legal” și prudent nu de a contestă mânăstirilor închinate dreptul de
a se asimilă cu mâniăstirile cari nu sunt închinate în privirea instituțiunilor
“cărora 'ele Vor trebui să se conforme îîn viitor; ci de a constată că. Eoumenii

acestor mânăstiri, cari până în ziua de astăzi nu au făcut decât să abuzeze
“de pietatea, străbunilor

noștri, sau

depărtat de simţul. Fermanului

și chiar

de întenţiunea acelor Români, cari au fost fundatori ai acestor stabilimente,
'opuindu-se' unui princip' de. legalitate; cu intenţiunea constantă 'de. a formă
un corp politic distinct, un Stat îîn Stat. In virtutea deci a drepturilor noastre

“de Autonomie, eu' zic că viitoarele Adunări Legiuitoare ale naţiunei române
vor puteă luă orice „dispoziţiune vor crede necesară, privitoare la aceste
mânăstiri, fără ca să mai aibă Egumenii,

o voce în litigiu, vreun 'drept. de
D-, C. A. Rr elzulescu observă
abţinerei „Deputaţilor Mânăstirilor
'reriunţarea lor la'un drept ce li

cari astăzi le administrează,

vre-

rezistență».— |
— «că e a se constată aci numai „cauza
închinate, că nu e nevoie de 'a luă act de
sa acordat fâră vreun temeiu, nici de a

“combate” pretenţiuneă, ce au de a se consideră ca proprietari». —
" Adunarea, hotăreşte că propunarea d-lui N. Rucăreanu va figură în Pro-

cosul Verbal al „ședinței, astfel precum ea a fost formulată, de autorul. ei.
*

“In "Şedinţa XV

din: 11

'cetire "Adresei prâmiâte dela

dintele Adunării

Noemvrie, d-l

C.

A. retzadlescui dă

Comisiunea Buropeană

din 10/22 Noemvrie:

către Pr eșe-

DIVANURILE
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«Comisiunea Internaţională este informată că Divanul Valahie
i,. după ce a

discutat documentul

de care "e cestiunea în procesele

verbale ale ultimelor

sale şedinţ
a. deliber
e,at ieri asupra oportunității unei prorogări. . ..»
«Comisiunea crede de datoria ei a observă Eminenţei “Voastr
e, că în virtutea articolulu33
i din 'Tractatul de Paris, şi a Fermanului de. convocare,
Divanul are, încă misiunea

de a procede la revizuirea Statutelor și Regula-

„mentelor în Vigoare.
a
a
n
«Instrucţiunile primite de Comisiune de Congresul de Paris îi impun pe
de
altă pârte de a, se lumină prin cestiuni subsidiare asupra
materiilor de
„discuţiune; Divanul este invitata comunică mai, întâiu, fără
întârziere docu„mentul menţionat Comisiunii Internaţionale,
care poate să se afle în caz de
a uză de facultatea de care e investită»

Pe

D-l Joan Brătianu prăpune, «că cestiunea, provocată prin Adresa

Comi-

siunei Internaţionale fiind foarte delicată, d-sa este de opiniu
ne a nu se:mai
acordă concedii, înainte. ca Adunarea. să fi. făcut. răspuns
ul la: adresa menționată.»
IE
i
i
:

;. Adunarea
.nu iea; nici o deciziune..!

In Şedinţa XVI

-.

i...

ti

din 18 Noemvrie, d-l C. A. Kretzulescu anunță,

că la 'ordincă zilei este Raportul

Comisiunei

însărcinate

a exaini

nă
“urgenţa, propunerii .de prorogarea Adunărei. .
.
aie
„D-l Diznilrie” Brătianiu, raportorul' Qomisiunei, ceteşte raportu
l său, el

Comisiunea a aprobat motivele propunerei de urgenţă, dar conchi
de cu toate

acestea să nu se „Proroage Adunarea, imediat,
nu..Yor întârziăa luă cunoștință de, dorințele

„Adunarea aprobă părerea Comisiunei. ,

i D-

0.,A. Krelzulescu ceteşte

în speranță
că Inaltele, Puteri
Românilor.»
i

E

propunerea de urgență

următoare, prezin-

„tată de.d-l Dimilrie Ghica şi susţinută,de 29, membri ai Adunărei:

„+ “Adunarea ad-hoc a României, pentru motivele rostite.în
memorandul
. din 6/18 Noemvrie, emite. dorinţa, de a nu procede pentru, moment
la, alte
lucrări,şi a aşteptă
ca Inaltele Puteri garante să se pronunţe prealabil asu-

pra dorințelor votate de această adunare în 9/21 ,Octomvrie.»

n

După o: scurtă, discuţiune;'d:l :Se. Turnavitu comunică Adunăr
ei
„nota Comisiunii Internaţionale, adresată, Președintelui Adunărei
din
'
“16/28 Noemvrie 1857, semnat
: de Baronu
ă l Richthofen: :*
«Comisiunea, Internaţională a luat cunoștință de Memorandum
, pe, care
Eminenţa Voastră a binevoit a-i: comunică.
E
a
„ «Atenţiunea Comisiunei a fost-mai întâiu atrasă de declaraţiunea
Divanului,

"44
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|

ică e incompetinte de a trată, cestiuni de administraţiune interioară, arătând

“motivele acestei rezoluţiuni.
i
«Fără a intră în apreciarea punctului de vedere al Divanului, Comisiunea
“crede de a sa datorie de se referi în mod particular la conţinutul scrisorii
-po' care am

avut; onoaro'a

vă adresă în '10/22 a

acestei luni, şi a observă

“Eminenţei "Voastre, că în virtutea, stipulaţiunilor Tractatului de Paris din 30
Martie, conferinţa nu are a se întruni la Paris decât după ece Divanurile vor
“fi terminat lucrările lor.
«Vin dar, în numele Comisiunei Internaţionale, să rog pe Eminenţa Voastră

“să binevoească a-mi declară, dacă Divanul Valahiei persistăîn rezoluțiunea
"sa, şi dacă 'el crede că'a îndeplinit mandatul, său,

enunţânde voturile gene-

rale consemnate în -Memorandul sus citat. po

Da

C. A, Krotzulescu esto de

opiniuno ca. nota

-ternaţionale să, se: trimită la Comisiunea
propunerei d-lui Dimitrie Ghica.

D-l Ion Brătianu,
vântare,

pe care

Comisiunei In-

însărcinată cu .examinarea,

suindu-se la tribună, cetește următoarea cu-

Adunarea

hotărește

a o. inseră

în

toată întregi-

mea, ci în procesul verbal al ședinței:
p

,

ț

«Două principii au călăuzit acoastă Adunare: încă i dela deschiderea. ci::mân: ţinerea intactă a drepturilor strămoșilor. noștri. şi respectarea, 'Tractatului din

Paris. Drepturile Principatelor sunt adânc întipărite în inimile tuturor. Ro-mânilor. Ele sunt lumina conştiinţei noastre şi niciodată nu ne-au putut ră„tăci paşii.
3
": «Nu tot așă a fost şi 'cu 'Tractatul din 30 Martie. Elaborat fâră de concursul nostru, a trebuit să-l studiem, ceeace ficurim cu o mare silință și chiar

cu o activă solicitudine, căci el ne promite o 'restauraţiune sau mai bine o
„Yeparaţiune, Am studiat în acelaş timp Protocoalele Ședinţelor: Congresului,
„în cari sa elaborat acest tractat, protocoale cari sunt comentariile acostui act.
”* «În acest studiu am căutat mai pre sus de toate să pricepem intenţiunea

“Congresului din! Paris cu privire la cestiunea Principatelor și ne-am: încredinţat că această intenţiune a fost, de a, scoate aceste două țări române dintr'un provizorat fatal' pentru ele şi pigubitor Europoi.
i
„« Drepturile .noastre.şi: voinţa. Congresului .de a ne asigură o poziţiuno sta„tornică, dea

arătat

% (21)
estor
eva
“du-ne

no: introduce . în

societatea. europeană, iată luminile ce

caleaîîn'tot cursul, lucrărilor

noastre., Dorinţele

noastre

ne-au

semnate. în

Octomvyrie și AMemorandul votat la 6 (18) Noemvrie sunt rezultatele alucrări.
a
amintiţi cât de fericiţi am fost noi în tot: acest răstimp"! Indeplinincu sfințenie misiunea, co ne-a fost încredinţată
de 'naţiune,:am' crezut
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că răspundem

în acelaș timp

clipă.nu ne-a

trecut prin

și voinței

Congresului.

din Paris, căci nici o

minte, că Puterile Garante ar puteă să caute fo-

loase în paguba drepturilor noastre.
|
e
IN
«No legăna-cu
m această dulce speranță, când veni si ne trezească adresa
Inaltei Comisiuni, cu data de 10 (22) Noemvrie, prin care ni se lasă să înţe-,

legem că n'am priceput decât pe jumătate

Tratatul din Paris. O nouă adresă

„vine astăzi să ne asigure ci Inalta, Comisiune dorește să ne pună pe un alt

toren decât acela pe care s'a pus națiunea în virtutea drepturilor. sale, teren
pe caroîl acceplasem, crezând că ne conformăm 'Tractatului din Paris.
«Pentru a înțelege deplin întristarea,
ce ne-a cuprins sufletele la primirea
adreselor .Inaltei Comisiuni, trebue să ne amintim, ce este pentru noi Inalta

Comisiune.

|

E

Si

«După. atâtea secole, Europa ne aude în sfârșit. glasul; ea îşi aduce aminte
că. există un popor, care ar puteă să fio un element de forţă şi de prospe-.
ritate pentru dânsa, daci drepturile strămoșești ar fi respectate; ea declară

printr'un act solemn că acest popor, ca și drepturile lui, este pus sub scu-

tul ci. .

„

„ «Puterile s'au legat astfel, fără a se mărginila această declarațiune, să
trimită pe reprezintanţii lor spre a studiă spiritul, dispoziţiunile acestor ţări

şi să examineze cari sunt condițiunile, politice indispensabile pentru a le
statornici, a le întări şi a le asigură liniştea și prosperitatea prin propriile

lor forțe şi nu numai, prin protecțiunea străini,

|

«Âşă dar soarta noastră atârnădo rapoartele ce vor face Excelenţele Lor
Comisarii; în ei s'au concentrat deci speranțele noastre, noi am văzut în ei.

pe părinţii patriei noastre. "Ţara întreagă s'a transformat pentru ci într'un
leagăn de flori, şi binecuvântările a cinci. milioane de Români aufost
mu-

zica, care i-a adormit seara şi i-a, deșteptat dimineaţa.

N

«La această, privelişte inimieii frumoasei Românii au fost ca trăsniţi
şi nu
au mai -sperat decât în intrigile ..ce-și propuneau să urzească. și în cursele
ce trebuiau să întindă în întunerec. Invinşi la alegeri, ei s'au silit, la convocarea Adunării, șă încingă un foc menit să.ne înăduşe. 'Totuș ci în zadar

și-au sleit. puterile, căci cu cât mai active au fost sforțările, lor

pentru a no

desbină, cu cât au căutat să semene printre noi ura, care trebuii să
dea
naştere anarhiei, cu atât Românii din toate clasele au recunoscut că.
sunt

[raţi, şi-au dat mâna
și ,
Sau arătat, în faţa Europei formând o singură fami-

lie demnă

de interesul

lumii

civilizate:

...

Na

a

«Pierzându-şi această speranță și văzând că națiunea, română prin reprezintanţii ei câștigă din zi în. zi încreder
şi, simpatia
ea Europei,, ei au scornit
o nouă tactică, consistând în inșinuarea,. că, dacă Adunarea ad-hoc, sar de-.
cide să nu intre în desbaterile costiunilor interne, decât după ce Puterile
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Garante vor satisface dorințele Românilor, ca ar face aceasta numai: dintr'un'
simţomânt de ostilitate faţă de Inaltelo Puteri și' cu “unica ţintă de a călcă
în picioare 'Tractatul din Paris, nutrind în ascuns intenţiuni revoluţionare.
|
" «Această nouă poziţiune, ce doresc: să no facă inimicii cauzei noastre naţionale, e periculoasă în “două feluri, Dacă 'am 'intră: în cestiunile: interne,
fără a cunoaşte incă: “poziţiunea noastră politică, am lucră în întunerec, ne-am

rătăici; ne-am ameţi, am ajunge să nu no mai înţelegem între -noi și le-am"
dă, în acest chip, prilejul ' atât de dorit, de aiveni să ne! scoată din zăpăceală și să stabilească buna rândueală
costiunile

interne, atunci, zic”

acești:

printre noi:

domni, am

punându-ne în conflict cu “voința 'Inaltei
laţiunilo Tractatului din Paris.

Dacă nu am intră, în

compromite cauza noastră,

Comisiuni

și în opoziţie cu stipuit tai

«Să examinăm acum, dacă. respectul dreptului nostru de autonomie și interesul: de a răimâneă uniţi

până; la sfârșit ne-ar pune

în

realitate în con-

flict cu Inaltele Puteri şi. în opoziţie cu Tractatul de Paris.
„a
«Toată lumea ştio că scopul diplomaților, cari au elaborat acest; tractat, a.
fost de a pune un sfârșit conflictelor cari au dat naștere răsboiului, al cărui
teatru fumegă îincă atunci și "de a da edificiului oriental baze destul de largi
spre a-l” consolidă. m
ae
ia
pi
«Principatele: prin situațiunca lor geografică, prin spiritul populaţiunei lor
de' origine occidentală, prin vitejia desfășurată în trecut şi prin aspiraţiunile
lor actuale, ocupau un loc important în Orient. Ele trebue prin urmare să
preocupe Europa cu atât mai mult, cu cât au fost de multă vreme mărul

de discordie între cele: trei Imperii” limitrofe,

ec

«Congresul din Paris grăsiă Principatele într'o pozițiune oxcepţienală, ele
nu erau nici provincii turceşti, nici austriace, nici ruseşti, Ele, cu toatea acestea,
nu erau independinte, ci “călcate și lovite în drepturile lor, când de unii, când

de alţii. Puterile Occidentale,

cari

la, începutul răsboiului declarase că nu

vor cuceri nici o ţară pe seama, lor proprie, cu atât mai mult nu puteau să
cucerească pe scama altora; ele nu puteau prin urmare să declare Prinoipatele de: posesiune ale unuia din cele trei Imperii limitrofe. Nici nu 'puteau
să le lase expuse “la repeţirea încălcărilor, cari au dat loc la un șir de răsboae şi de'răscoale,
* i
i
pi
” «Intenţiunile' Congresului, cari reies mai cu seamă din: orotosoale, au fost
deci de'a asigură drepturile. Principatelor şi de a îndemână acestora toato
mijloacele posibile de. consolidare. Unele dintre * Puterile contractante, con-

vinse: prin' reclamaţiunile' noastre au crezut, că aceste condițiuni de consolidare
ar fi Unirea Principatelor într'un singur Stat și Încetarea, regimului Voevozilor, Nu toate Puterile au: împărtășit această pirere, și câtevă au pretins că
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această Unire ar fi contrară voinței populaţiunilor; Această contestare a determinat Congresul din Paris să ne consulte direct.
AN II
a
a
„ «lată, idea mumă a Convocării acestor Adunări ad-hoc...
aa
«Dar pentru ce, mi se va zice, Tractatul din Parisnu vorbește oare” de
Unire și:nu pomenește decât despre revizuirea legilor şi statutelor, părând
a-și arogă prin aceasta misiunea unei Adunări legislative române? !
. -.
«Convingerea mea este că aceasta provine din faptul că Congresul..
ştiă
că, în virtutea Autorităţii Sale omnipotente, nu aveă decât să-i întrebe po:

Români în privinţa Unirei, pentru ta în cazul afirmativ Unirea să devină ime-

diat „voinţa, lor. Congresul deci, cu spiritul de. echitate ce-l caracteriză Şi în:
înalta-i înţelepoiune, a voit negreşit:să garanteze în toată ' întregitatea ei
libera rostire a voinței Românilor, ferindu-se de a so rosti el însuș în această
privinţă.
E
E
a
«Nu pot să explic într'altfel Art. 23, căci orice altă interpretare ar [i-o

mărturisire, că acest articol e în contrazicere cu el însuș,

fiindcă în prima

sa parte el ne asigură o legislaţiune independentă. Şi ceeace 'ar fi şi mai
grav, e că ar aveă dispoziţiuni contrare celor cuprinse în articolele precedente. Intr'adevăr Art. 22 stipulează că ne bucurăm de privilegiile. şi imu-

nităţile ce posedăm ; Art. 21 declară că imunităţile Pincipatelor sunt drepturi.
Dar cari sunt aceste drepturi,

dacă nu cele stipulate în Capitulațiile -noastre

cu Sublima Poartă şi cari ne asigură o Suveranitate întreagă? Nu cunoaștem
“altele ; căci cele cari sunt menţionate de către Rusia în tractatele ei cu

Turcia sunt dobândite în virtutea acelorași Capitulaţii. Voiu adaogi, că: nu
poate fi vorba în Tractatul de Paris de drepturile stipulate în 'Tractatele
ruseşti, căci aceste Tractate au fost anulate. în timpul Congresului din Paris
și aşă de anulate, încât când a fost vorba să se fixeze 'poziţiunea 'Serbici
faţă de Sublima -Poaită, Tractatul din Paris a fost nevoit -să sc refere la
Hatișcrifurile imperiale.şi la 'Tractatele ruseşti, cari au motivat acordarea

acestor Hatişerifuri.

e

i

ae

«Intradevăr dacă 'Tractatul din Paris nu vorbeşte de Capitulațiile "noastre;
precum vorbeşte de:Haturile ce privesc Serbia, cauza este că aceste
Capitulații, constatate de Rusia în Tractatele sale, mărturisite de Turcia
în
diferite rânduri şi chiar în Protocolul din Constantinopole din 11..Fe-

vruarie 1856, recunoscute prin Monitorul Guvernului francez din 1855, sunt

de mult

timp în domeniul

Dreptului European;

pe când Haturile,
cari ro-

gulează, recunosc şi crează drepturile Serbiei, sunt obţinute şi . recunoscute
numai de către Rusia.
Să
ae
Pt pai„i
«lată cum Românii au înțeles 'Tractatul din Paris şi nu puteau: să-l înţeleagă altfel, căci în acest din urmă caz, acest “Tractat, fiind în :contrazicere
cu el însuș, ar îi violat aceleași drepturi pe cari el ne garantează
pe do
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ar fi legitimat această violare, -dacă ar fi primit-o ca

bază a lucrărilor lor.
DI
a
a
«Am zis cu intenţiune,: că astfel au înţeles Românii

Tractatul din Paris,

fiindcă: Programul naţional, care inspiră 'cuvintele mele și mandatul impus
deputaţilor, de'a nu întră :îni lucrările de organizaţiune interioară, mâi înainte

de a dobândi cele patrui .ipunete, crâu. redactate şi au devenit o religiune
naţională, cu mult înainte ca noi emigraţii, cărora cu atâta caritate ni se

atribue ideile cele mai subversive,. să ne fi reîntors în. patria noastră,
«Dacă totuş noi am apreciat în acest fel situațiunea noastră, Inaltă Comisiune, - precum “vedem, parecă nu o privește din acelaș punct de vedere,

pentrucă ne: întreabă astăzi, dacă: voim să intrăm în lucrările de organizaţiune internă 'sau dacă ne credem. misiunea terminată. Intrucât mă priveşte, cred că sar

cuveni să rugăm

ce-i datorăm, de'a binevoi să ne

pe Inalta

spună,

Comisiune,

care e Statul,

cu tot respectul:

despre

ale

cărui

cestiuni de organizaţiune internă ea doreşte să ne manifestăm opiniunea?
Sunt oare Principatele Unite 'sub un șef ereditar şi străin, bucurându-sade

toată -independinţa ce ne asigură Capitulaţiunile și cu un Guvern reprezintativ? sau este acel. Principat singur” cu drepturile violate, cu regimul
Voevozilor și cu nimic sigur pentru: ziua de mâne?

» “«Cine dintre noi nu vede că fără acest răspuns, ne este peste
facem
un singur..pas înainte? Intradevăr alta, va, (i forţa publică
și alta în celălalt caz. Necesităţi publice diferite vor cere sisteme
diferite.și sistemo' financiare diferite vor cere sisteme economice
viceversa,

i

Aa

SICA

putință:să
întrun -caz
financiare
diferite şi

aa

"eUn Stat puternic, de exemplu cu o formi de guvern stabil, ar inspiră de

îndată Europei" încrederea voită pentru un credit: profitabil; 'şi graţie creditului am puteă să combinim un sistem financiar, conform sistemelor celorlalte State Europeane,; sisteme cari sunt gloria socictăţii moderne și buna,

stare a, țărilor, cari au fost în stare să le adopte. Dimpotrivă
, ar fi vorba
dacă
de un Stat 'ca acela: al României:

de

astăzi, în: care - nu se poate întemoiă

nici o'instituţiune financiară, în 'care nu se poate fice micar o șoseă, întrun

astfel de Stat nu am puteă ercă un sistem financiar, căci cl-s'ar sprijini,
ca astăzi, pe dări puse pe proprietăţile funciare şi pe persoane, pentru a

face faţi necesităţilor. zilnice ale Guvernului, .
«Să trecem 'la' un alt: exemplu, la armată. Şi' întreb dacă “Românii ar fi
gata să facă acelaş sacrificiu atunci, când 'ar [i vorba de o ţară care le procură mijloacele de bună stare lăuntrică și care le oreeazi în afari o pozițiune

demnă, ca şi atunci:când ar fi vorba de o ţară,în care nu pot aşteptă decât
mizeriaşi care în afară le-ar face o poziţiune umilitoare, o ţară în sfirsit,
PI

a
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pentru; un Voevod arogant, și
:

Sa

e

numai în ce priveşte armata, dar în general, credeţi oare
că în folosul

unui Domn, născut în: condițiuni de corupţiune.
și de '-subordonaţie- faţă de
străini, unui Domn - care ar fi jucăria intrigilor
dinăuntru şi prada ameninţărilor din afară, am fi noi dispuși să ne desleg
im pungile cu încredere ?
Nu le-am strânge oare baierele cât mai mult
posibil, pentru ca să nu dăm
decât cceace n'am .puteă, .reţineă ?
e
«Cu ce încredere din contra, cu ce grabi ne-am
goli pungile în. casele
unui Stat stabil şi puternic, unui Guvern pus
'în' condițiuni de probitate și
onorabilitate. In acest caz, într'adovăr cassele
lui ar fi în realitate cassa generală, cassa ţărei.
e
a
|
a
«Nu-aș. mai sfârși, dacă aș voi să .enumăr
toate dificultăţile, toate imposibilităţilo ce ne-ar împiedică .să revizuim
legile. şi statutole, așă precum
se spune

într'o parte

a Art. 23 al Tractatului - din Paris, mai înainte

de-a
cunoaște Statul, pentru care arfi destinate aceste
legi și aceste statute,.:
<Aşă dar hotărîrea noastră de a nu intră în cestiun
ile de organizaţiune internă
mai Înainte de a, ști despre ce fel de Stat e
vorba,. este o hotărîre matură,
întemeiată pe rațiune, determinată prin forța
lucrurilor şi nu prin voința
noastră, prin capriciul nostru.
a
|
,
«Acum
încă două cuvinte, la adresa acelor cari pretind că,
dacă

nu voim
să intrăm în' cestiunile de organizaţiune internă, cauza
trebud să se atribue:
unui spirit
do revoltă în contra Putsrilor Garante și unor proicct
e ostile co

medităm în taină, precum

spun unii,în contra siguranţei Statelo

r vecine şi
împotriva, Ordinei publice Europeane.
. .
ae
„«Cine 'oare, ar fi putut; crede vreodată,
:că în faţa moderaţiunei, prudenţei,
înţelepciunei și încredeșei nemărginite imanifestate
de către poporul român,

de când i sa recunoscut: dreptul de a se.
manifestă, s'ar găsi încă oameni"
capabili a-l calomnii cu atâta îndrăzneală,
?: Cum, şepte Puteri de prima
ordine ne promit realizarea celor două visuri,
cari ne-au fermecat copilăria
şi pentru a căror realizare ne-am cheltuit toate
puterile tinereței, și noi, în loc.
de a: căută prin însuş sacrificiul vieţii noastre
, să cooperăm la opera lor,
la restaurarea României, noi să venim dimpot
rivă a-i .pune piedică, să ne
facem, chiar

dușmanii lor, atunei când 'cle se pregătesc să
fie binefăcătoare
ale patriei noastre.
Da cu?
H,
o
|
„î«Să ne închipuim cu toate acestea pentru un: momen
t, că unii dintre noi;
dominați:
de: teorii particulare, ar fi ispitiți să; respingă cooper
area, protec-

țiunea Monarhilor, cari ne-au spus să ne punem
încrederea întrinşii. Cu ce
speranță ar face-o dânșii; vă întreb? :Din ce parte
ne-am căută oare sprijinul,

unde viează. oare elementele revoluţionare, dela cari
am puteă să așteptăm
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ti:

sprijin. şi ajutor în contra celor şapte Puteri, cari dispun astăzi de soarta
Europei ? Precum vedeţi, tot atâtea absurdităţi câte închipuiri.
u«Credică după cele spuse: de mine, nimeni nu va mai aveă nici 'o îndocală, că dacă situaţiunea noastră pare a fi grea, spinoasă, chiar încurcată,
ca cu toate acestea, după o scurtă cercetare, se vede a [i clară, simplă și legală.
"Să sperăm dar cu toţii, că Inalta Comesiune, care se află în ţară, se va

identifică cu adevărul și că ea va apără cauza noastră înaintea Congresului
și înaintea

Europei,

cu autoritatea

de care

până la. fine binecuvântările: țăirei întregi.

ca este. investită,

„«In cât. priveşte declaraţiunea că misiunea noastră
aminte că națiunea ne-a trimis aci pentru a obțineă,
lurile noastre ab auliquo, Unirea acestor Principale
ales diutr'o' familie 'domniloaie. din Occident şi un

Şi că va merită

-

!

e terminată, vă aduc
Reinlegrarea îîn drepsub'-un. Şef ereditar,
Guvern reprezintaliv.

Când noi vom fi obținut acestea, atunci națiunea noastră: ne va zice, dacă

misiunea noaslră e terminată.»
După 'cetirea acestui discurs, Adunarea

hotărește a alego' o Comisiune

de 5 membri.. Rezultatul votării. este următorul : Episcopul de Buzău, C.
A. Kretzulescu,. loan Cantacuzino, A. G. Golescu si, Dimitrie Ghica.
„r

..
Rita

„.

.

a

xp

,

In Şedinţa XVII din 25, Noemvrie, d-l Scoretar Tonavibui anunţă
că la. ordinea zilei este discutarea. Raportului -Comisiunoi asupra

propunerei urgente a d-lui Dimitrie . Ghika.
D-l Dimitrie: Ghica so urcă la, tribună, şi ceteşte; raportul Comisiunei de urgență :
«Comisiunea, însărcinată a examină

propunerea. prezintată

în ședința din

18/30 Noemvric, precum şi nota E. S. Preşedintelui Inaltei Comisiuni Internaţionale .din 16/28 Noemvrie, s'a întrunit și terminând lucrarea sa, m'a

însărcinat să, comunic, Adunărei Raportul ei.
„«De când țara a luat cunoștință de Tractatul de

Paris din 18/30 Martie,

ea a cugetatcu maturitate: asupra dorințelor, pe cari Inaltele Puteri o chenă

să rosteas
în privirea
că Organizărei ci' definitive. Având în vedere Autonomia şi Interesele: sale, ţara a formulat aceste voturi, și plină de încredere
"în binovoitoarele . intenţiuni ale Inaltelor Puteri, ca le-a încredinţat deputaţilor
aleși de dânsa, pentru a le exprimă în sânul Adunărei ca.răspunsul dat de
țară la cererea făcută, de Inaltele Puteri. Adunarea a votat aceste dorinţi în
unanimitate

în ședința sa din 9/12 Octomvrie

şi le-a dat desvoltarea în me-

morandul ei. votat în. 6]18 Noemvrie. .Din aceste fapte rezultă că această

Adunare,

chemată a reprezintă voință ţărei, nu mai poate, după dorinţele ex-

primate în privirea: reviziunei părţii politice și generale a Statutelor 'şi Re-
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gulamentelor. noastre; să mai rostească încă altele: privitoare la amănun
tele :

organizărei administrative”şi a reformelor legislative. O asemen
ea lucrare .
țarao va puteă îndeplini prin 'excreitarea. regulată a. dreptului.ei de
legis-,

laţiune.: .

ae

:

i
ie

e”

«Dar chiar, dacă Adunarea ar trece peste aceste consideraţiuni
şi ar vrea,
să intreprindă o asemenea, lucrare, totuș natura însăș a dorințelor
rostite;
şi, circumstanțele în cari fara se află sar opune, precum aceasta,
se lămu-

rește îndestul prin Memorandul Adunărei, pe care Comisiunea se sprijine
şte.

«În ceeace

privește bazele viitoarei noastre Constituţiuni şi Legea: clecto-"

rală pentru o Constituantă, care va elaboră âceastă Constituţiune,
Adunarea
și-a rezervat în :Memorandul ei de a le elaboră, dacă i-ar,fi
permis, după

ce Congresul dela, Paris'se va fi pronunțat asupra dorințelor rostite.
Comi-.

sia propune dar a se votă de Adunare concluziunile următoare:
a.
«l: Adunarea declară că nu mai are astăzi a rosti alte dorințe
...
.: i,
„«2. Adunareaîşi rezervă, dacă i-ar. fi permis, după, ce. Congresul
del:

Paris se va fi pronunțat asupra dorințelor rostite de Români, să aşezo;bazele:
viitoarei lor Constituţiuni și să faci Legea electorală pentru Constituanta,
caro;
va elaboră această Constituţiune.
i
ii
Si
«3, Adunarea invită pe Eminenţa Sa Preşedintele Adunării să comunice:

Inaltei Comisiuni Europeane acest vot, precum.şi motivele
lui.» ..:
APR
“D-l C.A. Kretzulescu, declară, ca membru al Comisiunei,
«că nu este.
solidar cu întreaga, lucrare a acestei: Comisiuni, se unește cu principi
ile ex-.

primate, însă nu cu redacţiunea. Comisiunea a avut de îndeplinit două idei
:,
1. A examină propunerea de urgenţă, făcută de d-l Dimitrie Ghica, şi 2%.
A.
răspunde la notă Comisiunei Internaţionale.
a
De
“«D-sa este de opiniune, în cât priveşte prima idee, de a recomandă Adu-

nărei să, primească soluţisinea propusă, pe motivul : dat că Adunarea a torminat lucrarea, pe care o 'puteă desăvârși înaintea, deciziunei date Ido: Congresul de Paris, asupra dorințelor votate în 9/21 Octomvrie, şi că nu-i ră-,
mâne acum alta de îndeplinit, conform mandatului ci, decât a pune. bazele
unei; Constituţiuni: și a votă o Lege electorală, pentru o Constituantă, caro va,

elaboră această Constituţiune, arătând însă . totodată, oi această, lucrare este

subordonată la oareșcare condiţiuni,.
cari vor fi. făcute de Congres. In :ra-,
portul Comisiunei nu s'a vorbit asupra acestei propuneri și nimeni poate şti,

dacă ea a fost adoptată
sau nu...

Se

«În cât priveşte a doua idee a Comisiunei, d-sa a lost de opiniune şă se
dea; prin raport un răspuns categorie
la toate cestiunile; menţionate. în nota
Inaltei: Coimisiuni 'Europeane, precum. cestiunea competinţei,; acee
a. a,
indeplinirei mandatului.

In loc să se dea

puns evaziv, ca şi cum ne-am
Analele

A. R.—Tom,

XXXIU—

Memoriile

un. răspuns categoric; s'a dat; un răs-

teme de a procede în mod
Secţ.

Istorice,

categoric. D-sa
31

A4R2.

ps 00
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a fost. de opiniune
de a arătă,
competinte

A: STURDZA .

că conform

în cestiunea Reviziunei

mandatului ei, Adunarea nu e

Statutelor și Regulamentelor. în vigoare, .

dar că ca are competinţa, şi răspunde, odată întrebată de Ialta Comisiune,
cari sunt suferințele cari decurg din Separaţiunea Principatelor, dela amovi-

bilitatea Șefului Statului, şi la toate celolalto cestiuni, cuprinse în cole patru
:

punoturi, »

In urma

unei lungi discuţiuni, la care icau parte

d-nii:

lescu, E. Lapati, Gr. Ioranu şi A. Petrescu, d-l A. G.
suio la tribună

C. Butcu-

Golescu. so

și zice:

«Comisiunea, Internaţională, nu: a venit la. faţa Jocului, pentru a vedeă caro.

e interesul Adunării 'ad--hoc,: dar pentru a execută Tractatul do Paris. Când
am desvoltat în Memorandul' nostru. cele patru puncte, noi neiam silit a îndeplini obligaţiunea, pe care ne-a impus-o ţara, în conformitate cu caracterul

legal al acestei Adunări. Ce putem noi să răspundem; la această; cestiune
fâcută noui de Inalta Comisiune, afară de răspunsul dat că ne-am îndeplinit
misiunea, noastră, amintind

numai că prin Memorand ne-am rezervat dreptul

de a face o Lege Electorală pentru viitoarea
au obiectat că, după

un

astfel

de

Constituantă?

Câţivă membri

răspuns, Comisiunea: Europeană

poate

disolvă Adunarea. Dacă Inalta, “ Comisiune are : asemenea, instrucţiuni, ca
le vada o urmare, oricare ar.fi răspunsul nostru. Prin urmare această temere nu semnifică nimic; dar ea:îmi pare de natură a ne îndreptă prin o
altă cale la cestiunilo interne. D-l: Butculescu a zis că noi nu ne-am îndeplinit -misiunea,. decât pe' jumătate ; ; iar D-l Kretzulescu a zis că noi.am fi gata
a răspunde la acele cestiuni, cari ar fi puse:de Inalta Comisiune, şi anume

privitoare la suferințele cari decurg din Separaţiunea
am

Principatelor. Noi nu

fost provocaţi până în prezent la aceasta, şi ar fiun lucru straniu a pro-

vocă, noi'o

usemenea cestiune. D-l Kretzulescu

nării nu e terminată,

până ce

Congresul

mai

adaoge

că misiunea Adu-.

dela Paris nu se va

fi pronunțat

asupra celor patru puncte. Noi însă ştim că: Congresul dela Paris: nu se va
întruni până 'ce Inalta
ce trebue să răspundem,

Comisiune nu-şi va fi făcut Raportul său. lată do
arătând motivele, cari acum ne opresc de a rosti alte

dorinţi. In cursul discuţiunei nu sa prezintat un alt argument nou, decât
acela că s'ar violă 'Tractatul:de Paris, dacă noi ne-am ocupă de costiuni interne ; ar fi însă o necuviinţă de a se servi de un asemenea argument, fiindcă
Inalta Comisiune trebue să cunoască 'Tractatul de Paris..
«Tractatul de-Paris nu e violat de Adunarea ad-hoc, dacă ea se mărginește
a exprimă numai cele: patru dorinţe generale, rezervându:şi dreptul de a faco
o Lege Electorală, cu gonsimţimântul Înalţelor Puteri ș căci cu toațe că
PO

Di
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aceasta nu este de atribuţiunea Adunărei, dar ar fi singurul: mijloc
practic,
a intră odată prin poarta autonomiei în drepturile noastre».
a

|
„D-l Ion, apa
Brătianu

a

se urcăTg
la tribuna
ă și zice:

„«Voiu combate .pe. d-l Golescu asupra două punct
e din argumentarea sa.
«Primul punct, susținut de a-l Golescu, este că această: Aduna
re nu are
altă misiune decât airosti dorințele țărei asupra celor patru: punct
e, astfel
cum au fost formulate de naţiune. Nu împărtăşesc această opiniu
ne, fiindeă
: poporul român, care ne-a ales, ne-a chemat în biserică și am fost
nevoiţi a,
jur— ăcel puţin deputaţii de Argeş au îndeplinit această formal
itate— de
a nu no.mărgini'a manifestă dorinţe, ci a întrebuință toate mijloacele
cd
"ne dă puterea morală, pentru a obținea realizarea acestor dorinţe. Prin
-ur«mare misiunea, acestei Adunări nu va,îi îndeplinită ' decât. când
Congresul
-se va fi-pronunţat în: această: privire.
--::
«D-l Golescu a mărturisit că noi nu avem dreptul de.a aşeză bazele
“Constituţiunei și de a face Legea Electorală, dacă Inăltul Congres s'ar
opune.
Cu tot respectul ce am pentru
Congres, există cevă mai sacru pentru mine;

este: sângele vărsat de strămoșii noştri şi drepturile ce ei .ne-au

lăsat. De

: aceea 'noi: nu suntem. datori a cere - dela Congres să ne permită
a exercită
“dreptul nostru

de Autonomie...

-i

«Noi cerem dela Congres Unirea și un Principe Suveran străin, pentrucă
aceasta. atinge ordinea dreptului: public şi a 'echibrului european
. : Noi 'su-

- Punem. înaltei

înțelepciuni a. Congresului «dorinţa

:guvern “'reprezintativ,

pentrucă, cu toate că

naţiunei

dea avea un

această dorință, ei de resortul

autonomiei noastre, el atinge un oarecare punct al: interesului public euro-

pean;și facem aceasta cu o grăbire cu atât mai mare, cu cât
numai astfel
putem -exprimă, Inaltelor : Puteri: garante recunoştinţa noastră.
SR

«Insă” pentru a. face o: Lege Electorală, noi. nu: suntem subordonați.
la au":torizarea Congresului. 'Tractatul de' Paris conţine diverse dispozi
ţiuni, cari
violează drepturile noastre ; însă Congresul de. Paris .nu puteă
cunoaşte
- drepturile noastre, pe. când noi: le cunoaștem. Să 'luim din
'Tractatul de
Paris ce este conform cu. drepturile noastre, dar nu ce
le slăbeşte.
«D-l Golescu a mai adaos, că unii. din noi sunt preocu
paţi de aceasta,
că, declarând” misiunea noastră terminată, noi am :da,.
Ina:lte
Comisii
uni
“pretextul de a disolvă - Adunarea, pe când tot :d-l Golescu
zice că Inalta
- Comisiune
nu are nevoie de un asemenea pretext. Şi eu împărtășesc această

opiniune. Nu avem

fireşte o forţă : necesară
de

siuni; dar să nu-i dăm

cel puțin,

pentru

a ne opune

a putcă face

Inăltei Qomi-

aceasta, motive de

a: presupune consimţimântul nostru, declărând înt
' modrun
'câtegorie că mi“siunea noastră este terminată. : Misiunea noastră:va :f[! termină
tă,: când do-

1484

„i air

„rințele noastre:: vor
voinţei: ci.
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|

fi admise. și. când se „va disolvă Adunarea în

IE

contra

TE

«In ceeace priveşte idea d- lui „Kretzulescu, eu ered că onorabilul nosteu
coleg a voit fără îndoeală să pună Inalta Comisiune 'în putinţa “de a ne

„da. ocaziunea de i arătă: trista stare.a patriei noastre, produsă prin ncexis“tinţa, condiţiunilor. politice conţinute în cele patru dorinţe. Cind vom descrie
Inoi. mizeria: noastră,

aceasta ar, produce

jtisface dorințele noastre...

i

efectul, că Inaltele: Puteri vor. sa:

ii

e,

, ; «Credeam că. Comisiunea ' noastră va luă îîn considerare. observaţiunile fi„cute de mine. în „cele. trei întruniri pregătitoare, şi că astfel am evită trista
necesițate , de: a: combate: lucrarea unei Comisiuni, .ai căreia „membri au
“toată simpatia. noastră.,; ;
Ia
„= «Combat. Raportul Comisiunei, fiindcă, dacă n'a "găsit argumente! nouă, „el

ar [i trebuit să reproducă cel puţin

“putere; și. energie,

pentru a. convinge

ce conţine

Memorandul

cu mai multă

inteligenţele cele "mai rebele şi a arătă

„Europei, că vieaţa noastră. se. desvoltă 'din ce în ce mai mult, în loc de a
» se'.micșoră.. ;;::
i
„+4 «Care este interesul. Buropei? Este de. â constitui din. noi o forță, «care va

“răspunde

cu dorinţele. sale și cu interesele sale: Să arttăm deci, prin energia

vieţii noastre naţionale, că aserţiunile inimicilor noștri nu sunt adevărate,
„Și: că avem la, noi. toăte: elementele necesare pentru a constitui un stat tare:

- elemente cari, dacă n'ar [i constituite -și ar fi: lăsate, în 'stavea anormală actuală, ar, continuă a fii, precum se susţineă în părţile Memorandului, pe cari
le-aţi suprimat, elemente de dezordine şi de turburare pentru Buropa. Când
„ cauza. noastră va, fi. astfel apărată, ea, va puteă mai ușor,să reușească.
; «Propun deci-ca Rapo:tul: Comisiunei să rămâie ca o simplă lucrare pentru

urgenţa propusă, de d-l Dimitrie Ghica. Să se redacteze o nouă expunere de
- motive, cu o forţă. de convingere de care cauza noastră are nevoie ; căci lu„crarea, Comisiunei ar. produce. o. tristă impresie, dacă i sar atribui caracterul
"unui răspuns. făcut în numele! unei naţiuni.
.
|
“. «Propun deci, să se facă o nouă lucrare pe bazele urmitoaze : __ Adunarea
ad-hoc, în virtutea. autonomiei. aceste ţări: şi pentru motivele expuse în Me-

„morandul său, declară că nu poate proceda astăzi la lucrări privitoare la
"cestiuni interne, înainte ca: Congresul. dela. Paris să fi fixat poziţiunea poli:tică' a, acelor ţări. — Adunarea ad-hoc mai declară că-și rezervă facultatea
„de a face la timpul oportun Legea Electorală pentru viitoarea Constituantă
“şi de a pune bazele nouăi Constituţiuni».
iN)

D,

In urma unei. discuțiuni foarte agitate între a. -nii Dimitrie Ghica,
Rrătianu, Ion Bră itianu, GC. A, Kretzulescu, Ile. Tell și DB utculeșcu,

DIVANURILE AD-IOC DIN IAȘI ŞI BUCUREŞTI, Iv.

485

Adunarea a pus Raportul la vot. prin apel nomin
al. Serutinul -a dat
39 voturi pentru Raport, 'şi'37 contra. Raportul
.a fost adoptat. cu
.0 majoritate de .2 voturi... :
a
TI
e

In Şedinţa -X VI11 din 29 Noemvric,

discuţiunea asupr

a Râportului Comisiunei .reîncepe, în scop de a-i aduce
oarecari: modificări,
pentru a fi votat de: toată. Adunaroa. D-l
Dimitrie Ghica propune
ca paragraful al 2-lea: âl concluziunilor “Rapo
rtului: să glăsuească

; asttel : — :a Adunareă, în "virtutea autonomiei țărei,
își rezervă dreptul, după ce Congresul dela Pabis: va fi cons
im
la dorin
ţițele
t
iostite de Româ

ni,:să așeze bazele viitoaiei lor Constituţiun
i, "și 'să
facă Legea, Electorală, pentru Constituanta,
care va: elaboră această

Constituţiuneo—,

a
Adunarea, primește Raportul d-lui Ghica cu
modificarea, “menţionată în unanimitate, afară de d-l C.A. Kretz
ulescu.
E
_D-l Ion Brătianu cere: «ca în Procesul Verba
l să fie constatat,
că paragraful al' 2-lca 'al'coneluziunei Raport
ulu
a: i:
fost. primit: în
unanimitate,

„In

mai puţin

un vot.

ședința XIX din 2. Decemvrie

|

Ea

diză

se fac din partea mai multo

r
deputaţi cereri de a inseră în paragraful 2.al
Concluziunilor Raportului o expresiune, “propusă de. d-l Gr. Margh
iloman, și anume
de a zice: «Adunarea,

în virtutea autonomiei țărei,

rezervă dreptul națiunii, etev—.
e
„Aceste 'rectificări dau loc la desbateri noue asupra
formulărei

votului din ședința, trecută,

„D-

pentru a o
“«D-l

î

|

Ai G. Golescu s6'inceareii a expune
clarifică. D-sa zice:

Kretzulescu,

care

a încuviinţat. Raportul

a

din. nou

a
Comisiunei,

a

situaţiunea
|
a fost singur

ul
care a votat în contra lui, chiar după ce majori
tatea, întrun spirit de conciliaţiune,a întrodus modificările reclamate
de minoritate. Noi ne-am mirat
de aceasta, cu atât mai mult, că d-l Kretzulescu
îusuș a' propagat în timp
de un an programul. naţional, care . conţine
. că Adunarea ad-hoc, după, ce
Congresul va fi admis cele patru;puncte, va
așeză bazele. viitoarei Constituţiuni şi .va elaboră Legea Electorală, ca și
cum Adunarea, își putea atunci
află ea, însăș competinţa legală întru aceasta.
D-l Cernătescu a declarat şi

el, că:ar fi un act de patriotism de. a arătă. Inaltei
: Comisiuni . Europeane
Starea actualăa ţărei; o asemenea opiniunune.
e. 0 crimă, dar poate fi un
mijloe
indirect, de a intră în costiuni. interioare:

c
i
a
La

ie
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«Cauzele cari opresc națiunea română a intră acum în cestiunile interne,

este mai! ales că a văzut în Tractatul dela Paris-'0 violare a Autonomiei
țărei. In urma Tractatului de Alkerman, o Comisiune, compusă de Români,
a fost însărcinată de a face un Regulament. Cu toate că acel Regulament

puteă să fie mai defectuos decât acel în vigoare, el eră totuș făcut de țară. Şi
'Tractatul. de Adrianopole, dotându-ne cu un Regulament: mai bun, a comis
greșeala de a da străinilor o. prea mare înrâurire de a se amestecă în reformele interioare. Aceasta a determinat pe mai mulţi patrioţi” să protesteze
în contra Regulamentului. Vine acum Tractatul de Paris, care promite încă
mai mult. ca: Tractatul do Adrianopole, dar. care - violează încă mai mult
autonomia noastră decât acest din urmă tractat. Regulamentul.în vigoare a

fost elaborat de o. Gomisiune compusă. pe jumătate de. Români și pe! jumătate de persoane numite de autorităţile rusești, și a 'fost supus în urmă
aprobării Adunarei: Generale Extraordinare. Națiunea vede astăzi că' Tractatul de Paris trimite o Comisiune Europeană pentru a face o cercetare şi
a raportă Congresului; iar Congresul va, face Constituţiunea, careva fi pro-

.mulgată
influință
«Votul
„dorinţei .
procede

prin un. Hati-humaium.!
Prin acest 'Tractat sia dăt dar o mai mare .
străinilor în afacerile ţărei ; temerile ţărei erau dar legitime. .
formulat de d-l Kretzulescu în ședința precedentă nu eră, conform
naţiunei. Această Adunare a fost aleasă . sub condiţiune de a nu
niciodată la reforma „interioară, pentiu a nu; deschide străinilor

„calea amestecului, În afacerile” interioare.
noi nu putem „să no ocupărh de o lucrare,

Contiactând această obligaţiune,
care ar „expune Inaltelor Puteri

Starea actuală a țărei. Actul menţionat de d-l
“po Care. nu

i sa dat voie să-l cetească,

Tell în şedinţa din urmă, şi |

constată că aproape. noi toţi erâm de

opiniune 'de a nu manifestă altcevă decât cele patru. puncte. Propunerea
în cestiunea aveă de ţel a reguli, poziţiunea critică, cea fost „creată, prin
programul patriotic” susținut de d-l Kretzulescu, | de' a mu ne ocupă decât
de cele patru puncte, fiindcă o Adunarea consultativă 'niu are nici dreptul,
'nici ' datoria, de 'a face legi. Opiniunea 'd-lui: "Tell demonstră : Inaltelor.. Pu-

teri, că națiunea, nu aveă altă dorință decât a face Legea Electorală,oopiniune care a fost adoptată şi semnată de câţivă din acei cari au votat în
contra Raportului

Comisiunei. :

ae

E

pa

«Ce desvoltare de drept rezultă însă în favoarea: Puterilor Garante prin
“Tractatul de :Paris? Fiindcă Puterile, cari ne-au dat garanţia vieţii noastre naţionale, au şi ele o.mare

răspundere,

neputând: garantă o stare 'de lucruri,

care ar da, loc la turburări sau 'care ar înlesni ingerinţa străinilor și de acolo
izvoreşte

dreptul străinilor de a luă'o parle oarecare la roviziunea institu-

iunilor noastre naţionale.

înţeles că sunt multe

Care: poate

fi 'acoastă

parte? Inaltele Puteri au

nemulțumiri, cari cer aifi:îndreptato; ele au văzut

DIVANURILE Ab-i106 Drit 1Aşt:ŞI BuCvREştTt
, îv.
o revoluţiune; care dovedește

48%

necesitatea acestei îmbun

ătăţiri ; ele au văzut
că există o naţiune decăzută, și :nu' e
0 naţiune decăzută,. unde să nu fie.
mari: abuzuri. Cine va pune un capăt
acestor abuzuri? Acei cari au fost
victimele lor? Dar. aceștia vor [i în mod
natural însuflați do neîncredere,
de ură, de invidie. „Cei cari âu profitat
de injustiţie ? Puterile Garante aveau
fireşte dreptul de â suspectă bunăvoința şi
sinceritatea acestor din urmă într'o
lucrare, care trebue să fie conformă justiţ
iei. Ele au văzut un mânunchiu de patrioţi reclam-în
ân1848
d o îndreptare, dar cari poate nu da
0 garanţie su„icientă de moderaţiune, ce avem drept
să cerem dela un partid.în adevăr:
patrioț, căci tendințele” exagerate nu au funda
t niciodată un ce stabil. 'Mai
trebue să adaogem calomniile unei prese străi
ne, susținând ci noi nu sun-.
tem capabili de a ne da noi înşine legi.:
Puterile. Garante sau temut deci,
„Că nu 'vom ajunge a consiliă toate inter
esele. Aceste temeri și consecințele,
lor sunt foarte “naturale. Ele însă nu pot să
.nu iea în consideraţie opiniunea.
manifestată de. partidul naţional, și. anume
că ţara e destul de coaptă pentru
a face reformele necesare. Aceasta se poate
“spune de noi, fără a jigni Pu-:
terile Garante,
DEI
ai
«Noi ziceam dar, că dreptul și interesul naţiu
nei nu mai iartă de a urmă:
calea' deschisă de 'Tractatul de Adrianopole;
că ea își rezervă dreptul de a-și
face ea însăș Constituţiunea, care va, fi pactu
l împăciurei. Puterile. Garante
îşi pot rezervi, dreptul de observaţi
; une
nimic mai mult, n...
- «Acestea sunt motivele cari au hotărit naji
uneasă:
, nu intre în cercetarea,
cestiunilor de administrațiune interioară ; pentr
u aceste motive am declarat.
şi noi în sânul Comisiunei, că am îndeplinit
mandatul nostru,
ti
„Națiunea a fost consultati asupra. dorințelor
privitoare la Organizarea, ei.
definitivă, şi ea a dat Tăspunsuliei:
tot ce putem . face prin noi! înșine,;
nu;
avem. nevoiasă cerem. dela străini.
E
„ «De aceea națiunea are a rezumă, dorințele
ei în cele patru puncte :— Au.
tonomia, căci cu: toate că, 0. posedăm, .noi
dorim:
ca ea să ne „fie garantată
de Euro-—pa
Gave
,ru Constituţional, pe care îl avem,. dar a cărui
a garantare.
ne este mai ales
necesară. Doui cereri nouă au fost formu
late :'aceeaia;
Unirei și a Principel
. Străi
uin. - Toată agitația ţărei a fost concentrat
ă asupra

acestor. două: puncte, : Dacă ele ne sunti acor
date.de Puterile ; Garante; urmările „vin dela sine: dacă aceste două -punc
te nu sunt îndeplinite, . nimic.
bun-nu poate fi: făcutîn ară ii
aa,
DI
aaa:
«Tractatulde Paris a zis că dorințele 'țărei
vor. fi luate în considerațiune.!
Națiunea'a zis: aceste patru. puncturi 'sunt
Gxistenţa noastră naţională. 'Europa să nu creadă
că va [i făcut covă pentru țară, dacă ea.nu
ne dă aceste

atru puncturi;:
dacă Europă
7
;

Paris va rămânea

va refuz. ă. > ca: nu a făcut
.

ncexecutaţ, i.

ninhic, ) “Tractăţul de

i. t, i

ate
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«Adevărata "moderație nu e desbrăcată de energie. Poate cinevă să aibă
o inare simpatie pentru progres și dori tot binele posibil pentru patria sa,
fiind cu toate 'acestea moderat în mersul său. Energia consistă nu în vorbe
pompoase, ci în puţine cuvinte „simplo şi bine. de înţeles pentru toţi».
„In: urma
urcă

d- lui Kreţulescu

la 'T ribună

și d-lui D. Ghica,

d-l Ion Brătianu

se

și zice:

„ «Dela deschiderea sesiunii acestei Adunări, mi-am impus o lege, de a nu
răspunde la atacuri personale.
=
„ «Subiectul acestei discuţiuni, care durează de câtovă zile, este acesta: (tine
va face Legea Electorală pentru Constituantă? Această costiune este foarte
import antă, pentrucă ca, cuprinde autonomia țăroi. Căţivă pretind că autonomia ţărei nu a fost niciodată violată ; ca a fost violată din nenorocire de mai

multe ori. D-l A. G. Golescu a adus aminte în cuvântarea' sa mai multe violări;
și chiar una a fost comisă de curând
— Convenţia dela 'Balta-Liman, în contra căreia câţivă nu au protestat—. D-l A. G, Golescu a făcut un tablou
foarte exact şi foarte moderat de starea noastră; a expus poziţia făcută Puterilor Garante

prin 'T ractatul de Paris, precum

și temerile ţări.

«Insă nici d-l Golescu, nici altul nu a indicat mijlocul pentru a ieși din,
acest impas.
«D-l A, G.

'
Golescu a zis, că Adunareaca aceasta a; fost, convocată

prin un

act, care nu emană din voinţa naţiunei, ci din aceca a străinătăţii, și concluziunea a fosti: că Adunarea nu poate aveăo altă. misiune,o altă autoritate, decât acelea ce i-au fost conferite de acest act. Suntî împrejurări fatale,
în cari:cinevă, se sinucide prin logică.

D-l A.

G. Golescu 'zice'că,:cu' toate

că “Tractatul: de Paris ne-a promis o reparaţiune, națiunea totuş, geloasă de:
autonomia ei, declară că este matură pentra a-şi face că însaș reformele:
interne.: Ii adevăr, națiunea. nu a uitat nimic din ce ar puteă să-i garanteze
autonomia

sa, căci în

a ace Legea

prevederea sa, ca.a

însărcinat

pe

'mandatarii

săi da

Electorală, pentru a intră astfel în exerciţiul legal al dreptu-

lui:său de autononiie.

i

«Congresul de Paris a găsit țara într'o stare anorm al, fâră un corp constituit care să :rcprezinte' voința naţională, și cu: autorităţi cari' nu se bucură

d6 încrederea Românilor, Chiar de ar fi fost posibil de a restitui imediat
țărei exerciţiul autonomiei sale, Inaltele Puteri.au 'preforit să facă ele Legea

Ilectorală.' Ori'cât de bune să fi fo3t intenţiunile lor, nu este mai puţin adevărăt. că autonomia

țiunea a primit-o.

noastră a fost violată,

zi

Aceasta,

cră
e
o necesitate

AI

şi na

«Trebue examinat . astăzi, dacă este posibil de a: evită ;acecaş necesitate:
Puterilor Garante. Nu am pretenţia de a fi legiuitor; nu cunosc capacităţile.
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fiecăruia din :Domniile- Voastre, „pentru azice că dacă nu vom pune noi ba-

zele ;Constituţiunii, națiunea e pierdută. Tot ce vroesc. este ca autonomi
a
să nu mai fie :violaţă, ca Legea [Electorală să nu mai emane dela străini,
ci
dela:noi: Diferinţa dintre noi consistă în aceasta, că unii recunosc acest
drept
Naţiunei, dar nu toţdodată și acestei Adunări. Noi recunoaștem acest „drept

şi Adunărei, care îl ţine dela naţiune. Națiunea ni l-a conferit; dar națiunea

nu ni l-ar fi dat, că ar fi fost datoria noastră de a ni-l apropriă și numai
na-

țiunea, singură ar fi putut
torală, întreb cine o va
zintă națiunea, mai bine
dat de Puterile Garante,

Legea Electorală;

să ni-l conteste. Dacă nu vom" face noi Legea Elecface? Care este corpul constituit, care poate repredecât noi? Oricare ar fi fost misiunea ce ni s'ar fi
este o necesitate absolută pentru noi de a face noi

este totodată un

drept, care ni sa acordat de” naţiune,

De aceea am şi zis, că am fi dorit să se facă o lucrare, în caro am

noti-

fică Inaltelor Puteri, că noi ne-am apropriat acest drept, cedând unci
necesități absolute; că dacă am renunță a. face Legea Electorală, am
sacrifică

din nou autonomia țări. Cred că trebue să întrebuinţăm toate mijloacele pentru
a icși din impasul în care ne aflăm, şi să nu uităm un singur moment că dacă
nu îndeplinim astfel misiunea noastrănoi
, comitem o crimă în contra națiunei».
„După „aceste cuvântări, cari au emoționat Adunarea, se prezintă
două propuneri. de atrgență, amândouă susţinute de 30 de deputaţi.

„„ „Propunerea fl-lui AL. Petrescu e. următoarea :

|

«Acum „că, prin votul nostru din șed:inț
precedea
ntă, am rostit dorinţa,
țărci, ca, această Adunare să nu mai proceadă pentru moment
la alte lucrări,
aim onoarea.a propune ca Adunarea să :închidă prima serie a
lucrărilor sale
prin -0':adresă către Inaltele Puteri Garante; în .care să exprimăm via
rocu-

noștinţă. a ţărei pentru deciziunile luate până acum, precumși întreagă:
în-

credere ce are, că solicitudinea ânaltelor Puteri nu ne va părăsi înainte
ci noua, :
existinţă -politică, care i-a fost promisă, .să-i fie asigurată».

„„. Propunerea; d-lui -A: Flores
o următo
cu
area:

|

_

-. «Adunarea ad-hoc declară că. ea încetează:
de a luă în considerare, în viitor,

orice, moţiune':făcută de -unul din membrii. săi .şi suspendă orice lucrare şi

orice discuţiune până ce Inaltul Congres European va fi luat o deciziu
ne în
privința voturilor rostîn
ite
:9/21 -Octomvrie»....:. . E
a
a

- Adunarea

prodede
la. alegerea unei :Comisiuni de 5 membri, pen:

tru oxaminarea-:moțiunei de urgenţă a d-lui Petrescu. “Membrii. aleşi
sunt d-nii: Alexandru Golescu, Aloxandru Florescu, Dimitrie-Ghica,

Eugeniu Predescu și Hristache "Tell, .
cc

.
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“In 4/16: Decemvrie, Comisiunea, Europeană, primește dela, Divanul
ad: hoc al Valahiei adresa următoare din 8/15 :Decemvrie; semnătă
de: Prâşedintelo : Adunării Arhiepiscopul": Mitropolit Nifon de Vicepresedintele Nicolae Golescu şi de Secretarii Ștefan Golescu, Dimitrie Brătianu, Ion : Cantacuzirio,; Scarlat Turnavitu: e
Toxtul adresei o. următorul :
EI
“cAm comunicât “Adunării ad- hoc, nota co mai-aţi ficui onoare a-mii adresă
în 16/28 .Noemvrie.; Adunarea, discută atunci o propunere prezintată de Principele :Dimitrie. Ghica în: cuprinderea următoare : +
; «Adunarea ad-hoc a României, pentru motivelo exprimate îîn Memorandul
«din 6/ 18 Noemvrie, exprimă dorinţa ţărei, de a nu procede pentru moment la
«alte lucrări, și. de a, aşteptă ca Inaltele. Puteri garante să se pronunţe mai

«înainte asupra, dorințelor votate de această Adunare în 9/21 Ociomvrio».
«Această propunere, având acelaș obiect ca nota E. V., Adunarea a trimis

şi una şi alta la o Comisiune spre a prezintă raportul ei.
«ln urma raportului acostei Comisiuni, Adunarea a cmis votul urmittor,
pe care mă grăbesc a-l comunică E. V. ca răspuns la nota Voastră: a
| „—c Adunarea, considerând:

«1. — Că ţara, de când ea, a luat, cunoștință de Tractatul de Paris din 18/30
Martie, după o cugetare” matură, asupra dorințelor ce Inaltele Puteri. o :chemau să exprime în privirea Organizărei' oi definitive, “având în vedere autonomia sa; și interesele sale, a: formulat ca. însăş aceste dorințe —, și că. plină

de încredere în: intenţiunile binevoitoare ale -Inaltelor Puteri, ea le-a. Încredințat deputaţilor aleși de ea, spre.a. le rosti în sânul Adunărei, ca răspuns
la cererea, Inaltelor Puteri. Adunarea a. votat aceste dorinţe. în unanimitate
în ședința ci din 921 Octomvrie şi le-a; dâsvoltat în Memorandul. ci, votat
în 6/18 Noemvrie. .

CI

a

pa

îi

«20,—Rezultă din aceste fapte, că Adunarea, chomată a reprezintă, voința
țărei, nu poate, după voturile privitoare. la reviziunea părții politice și generale a Statutelor și Regulamentelor noastre, să exptimie și alte dorinţe privitoare la amănuntele or ganizărei administrative şi ale reformelor legislative;—

o asemenea lucrare" se- va putcă îndeplini prin exerciţiul regulat al dreptului

ci de autonomie.

.

--::

:

'

2,

«3%,—Dacă Adunarea, neţiind cont ae. aceste considerante, ar vroi să întreprindă: o asemenea lucrare, natura chiar a dorințelor exprimate, precum şi

împrejurările, în cari fara ses află, Sar opune, precum Memorandul o arată în

mod

suficient.

ri

Sa

4%,—lIn ceeace priveşte însă bazele viitoarei noastre Constituţiuni şi Legea

Electorală pentru o Constituantă care va elaboră această Constituţiune, Adu-

DIVANURILE

AD-I10C

DIN

IAŞI ŞI BUCUREŞTI,

narea şi-a rezervat în Memorandul ei ds a, proced
ă;

IV.
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după ce. Congresul

Paris se :va; fi pronunțat: asupra. dorințelor Românilor, .::;;

si

i

de

ra

«Pentru aceste motive: Adunarea 'a: votat conclu
ziunile următoate :
«lo „—Adanarea declară, că astăzi ca nu mai
are de exprimat alte dorinţe.
420,—— Adunarea, în virtutea dreptului de autonomie
a, țărei, îşi rezervă dreptul, după 'ce Congresul ds Paris va, fi admis
dorinţele: Românilor, de a pune

bbazele viitoarei ' lor: Constituţiuni! şi de a fuce Legea
Electorală pentru 0.
Constituantă, care va, elaboră această „Constituţiune:
* a
ia
80, —
Adunarea invită pe Preşedintele ei a, comunică
Inaltei Oonisiuni Bu

'ropeane acest vot, precum şi motivold sale.

“ -

«Profit de această 'ocazie! pentru, a xeiteră E
înaltei mele consideraţiuni», -

ă
Voastro

Aa
asigurarea preă

n da .
de vederi, “la care âu'aluat parte” toţi: mem.

In urma

unui schimb

brii' Comisiunei : Internaţionale, aceasta hotăreșta
a trimite Președin:
telui Divan

ului ad-hoc al Valahiei în
î 4/16 Decomvrie umătoarea, scrisoare semnată, de: Talloyrand ca răspuns:
| «Comisiunea a, luat “cunoștință, de conținutul scrisor
ii, cu data ăn ah
Decem
vrie.

„ «Comisiunea. V'a informat prin nota sa din 10p2

Noemvrie,

că în virtu-

tea Art. 23 al 'Tractatului din 30 Martie, 1856 și în
conformitate. cu Ferm

a
nul de Convocare, Divanul trcbujă. încă să. „proc
eadă la reviziunea Statutelor şi "Reglementelor în
î vigoare. Prin nota, sa din.16/28 Noemvrie eu.a0
bservat,; că, în virtutea, stipulațiuriilor menţionatului,
Tractat, Conferinţa. nu
r „se
va întruni la Paris, decât, după, ce Divanurile vor.
termină, lucrările lor,. |
«Comisiunea crede că şi-a împlinit datoria „sa, lumin
ând. Divanul Valahiei

asupra mersului lucrărilor Sale...

n...

| „«Dar „această adunare, declârând că, nu, are alte dorinţe de
rostit decât acele

pe, cari le-a exprimat, Comisiunea consideră această,
declaraţiune ca definitivă,; şi se abține prin urmare de a „mai adresă! Divan
ului „cestiuni, po. cari

de. altfel le-ar fi făcut»,

|

e

en

ie

pe

e
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“In “Şedinţa XX din 7 Decâmiriă, a-l, Hristache Tel,
" Raportor

al Comisiunei pentru” “organizarta,, propunerei

AL

de urgânţă. a d-lui

„Petrescu, dă cetire * Raportului Conisiunei, „care conchi
de, la,
respi
ngerea propunerei, a
îi
“In “urma unei “schimbări” de vederi, se Votează, «cu
a apel îominal,

și raportul''e adoptat cu 4i ide voturi în contra 38.
..
“D-l Scai: lat Turnavitu „ceţeşte: sorișoarea, Comisiunpi Intern
ăţionale' cu“ data 'din 4; (16) Decemvrie.: * *
i

,

! ii:
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: D- A. G. Golescu să urcă la, tribună. și: rostește următotul

dis-

curs care, în urma. propunerii! d-lui' Voinescu, votată, în 'unanimitate, e irocut în. întregimea lui: în. Procesul vV ethal al Adunării. :
pa

,

_ “ln urma, „comunicării ce

„|

,

sa, cotit, trebuo. să recunoaștem. că “poziţiunea,

unde am ajuns, e bine definită Și destul de delicată. :Qomisiunea, Internaţio| nală, declară că ea nu a, “aflat în Divanul .ad-hoe ușurința ce... ca, aşteptă,
pentru a procede la revizuirea statutelor iin vigoare, Cu tot respectul şi Duna

voinţă a fiecăruia, dintre noi de a fi. favorabili dorințelor Inaltei Comisiuni
Europeane, noi am cugotat, în faţa, dreptului națiunei, ca nu noi să-i dăm
„uşurințele ce ea eră în drept a aşteptă dela „noi. Conflictul esto evident.
«Doresc să dau Oarecari: doslușiri, pentru a .scuză-. „Adunarea și naţiunoa
română.
„ «Pun .dar întrebarea: 'calea în care a2 intrat această: Adunare este oa:domnă
de -a fi, reprobată sau merită a fi lăudată? Mai, întreb încă: ;temerea naţiunei

oste ca fundat -ori nu? lată ce trebuo Iimurit,: pentru :u închide gura celor
ce ne acuză, pentru a răspunde unei „prese stăine,-care nu încetează a umpleă
Europa . de calomniile celo mai odioase îîn contra naţiunei și în contra Adunărei noastre. Eu' zic 'din contra, :că purtarea noastră “este demnă, do toată
lauda, şi aceasta se poate dovedi îin puţine cuvinte.
”* «Inalta Comisiune Europeană 'a venit printre noi, pentru. a ascultă! toate
plângerile . diferitelor clase ălo' naţiunei române, Națiunea, "temându- -se do
a! „compromite autonomia

sa, dând

străinilor mijloace. a so amestecă

în ela-

borarea legilor, s'a mărginit a rosti cele patru dorinţa generale. Ce faptă mai
vrednică

de laudă, de a vedei, Clase,

cari suferiau și aveau

să zică „Europei prin. a lor purtare : — Avem multe

multe

plângeri,

plângeri de “făcut, dar

interesul naţional nu ne perimite de a, le expune , acum ș noi suntem convinși
că compațrioții noștri ne vor da dreptatea, la timpul oportun. Cred că ar fi
greu să se găsească în Europa. civilizată o naţiune, unde. clasele suforindo
să, dea dovezi de 'o. „abnegaţiune atât de' mare. Și în acelaș timp, în cât privoște partidul progresist, adică partidul care, bucurându-se «de oarecari privilegii, doreşte totuş reforme în ţară, ce dovadă mai mare de patriotism
ar putea el da, decât a înăduşi, pentru a zice așă, via nerăbdare ce. are

de. a realiză îîn sfărșit principiile și doctrinele, pentru, cari el a luptat până

astăzi?! Ce Tucru mai natural, când străinilor, cari veniau la noi și no ziceau :

= cAră venit la voi 'să îndreptăm suferinţele voastre —' », „noi cu toţii am

răspunde: — «lată durerile ce am suferit, iată, ideile” pentru cari am luptat —»?

Persistinţa însă â nu vâspunde nc pare a, fi hotărire „mare şi frumoasă. Am
văzut în „alte. țări partidele, politice așteptând dela străini realizarea dorin6lor, ce ru puteau satisface prin propria lor. „putere, Prin urmare, şi clasele
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cari au luptat pentru

primit o educaţiune politici

a: dobândi

realizarea' unor
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întreagă,

şi clasele

doctrine, și “unele şi altele

au făcut ubnegaţiune, cele întâi de suferinţele lor, cele din urmă de via do=

rință de'a, excută ideile lor. Co dovadă mai mare de “patriotism, de: încre-

dere în viitor puteau da atât clasele - cari suferiau, cât și noi cari luptam
pentru a obținea.o orecare aiieliorare? Prin această atitudine Adunarea a în-.

chis mai bine -gurile străinilor. calomniatori, decât când am fi venit la tribună. și le-am fi răspuns'cu amărăciune. Adunarea a răspuns: prin cea mai:

mobilă purtare ce putea aveă o Adunare naţională. - .
Ia
+ «Daţi-mi voie să revin asupra celor zise în. şedinţa precedentă, pentru'a
justifică. temerile naţiunei, ca dreptul:'de -autonomie să nu fie violat; Voiu:
adaogo “puţine cuvintela ce:a fost zis.:In 1848'a fost în țară o revoluţie.
”

Partea acestei Adunări, caro'a luat parte la acea: revoluţiune, a făcut: aceasta,

sunt convins, din patriotism înainte de toate; ci au, fost povăţuiţi de interesul:

politic, care:-eră cel adevărat. Adevăratul - motiv.ia fost următorul :: țara
credeă, pe: drept. ori. nu, că autonomia di eră violată, că amestecul unei:
Puteri străine o oprimă și înăduşă glasul ei. lată singurul motiv adevărat

al revoluţiunei.. Nu. vreau să susțin că multe suferințe nu au contribuit şi

ele, însă suferințele manifestate de 'jos 'nu pot

revolte, O

revoluţiune izbucnește. numai

emancipărâi

-vine din. clasel
' înalte
e

produce decât

atunci,

ale societăţii.

turburări sau:

când ;idea : fulgârătoare 'a:
In adevăr,;, națiunea se

siniţiă strânsăşi oprimată de g: mână străină în exercițiul drepturilor. sale.
cele! mai! bine: definite. Care a fost sborul simţimintelor noastre în 1818?-Na-.
țiunea, reclamă : drepturi cari izvorau din Tratate, sprijinindu-se în acelaş:

timp pe o mai bună înţelegere cu Inalta Poartă. Ea a făcut aceasta nu' numai”
prin propria ei mişcare, ci instigată şi: consiliată de Europa, cel “puţin de:
Europa Occidentală: Europa „Occidentală, apăreă” geloasă de, preponderența
Rusiei pe malurile; Dunărei.de jos: Ni se ziceă necontenit:— Când: veţi, da

dovezi,.că puteţi conservă legături" strânse cu. Inalta, Poartă şi cere în acelaş

timp. drepturi

:naţionale: în. virtutea acestor

legătu
- ri,
Europa

va

simpatiză”

cu voi.şi:vva
ă da ce cereți. “Aceasta. vrea să zică, că în 1818 erau mari.

spercăanţe
Inalta Poartă
,

va .apreciă simţemintele

cari ne apropiau de Pu-

terea suzerană, pentru a consolidă mai: bine legăturile, :cari sunt, atât în interesul Înaltei Porţi, cit şi în interesul nostru. Intrea
. naţiune
ga, -simţiă.
această mai mult ori mai puţin, !
e
ae ).-

«Să. examinăm
cum s'a: răspuns
“la această așteptare a națiunei. Nu vreau:
„să vorbesc de. 'Tractatul;dela Balta-Limari, pentrucă Inalta, Poartă -a 'invocat:
împrejurări cari au silit-o' să-l subscrie. Insă după Răsboiul din. Orient, când»

asemenea, împrejurări nu existau, .când Europa, Occidentală cerea dela: Inalta.
Poartă:şi când această.da: cu -graţiozitate nouăle libertăţi tuturor. supușilor

4
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pe

ei, subjugaţi cu putercă sabiei, — ţările noastre. ce:au primit” prin inițiativ
a
Inaltei :Porţ
?. i
Noi am. fost obiectul unor-acte, car
nu ipot să ne inspire cea
mâi mică încredere. Ultimul act răspândit
prin jurnale .eră, că Inalta, Poartă
nu recunoaşte! Capitulaţiunile -noastre și că are pretenţiunea la drepturile
de
suveranitate asupra Principatelor. Ce.
au făcut Puterile: Garante în favoarea

acestor

.naţiuni,

în fața: unor. pretenţiun
"atât i
de

Putere le-a 'contestat până' astăzi;

exagerate?

Rusia singură. a: protestat.

O

singuri

Rusiae sin-

Sura Putere, care a declarat. că.nu „poate. recunoaște această denegare
a Ca-

pitulaţiunilor, precum nici pretenţiunea:de a substitui un drept.de suveranitate acelui de: suzeranitate.: Sunt .convins.că Puterile Occidentale nu vor
pute, să nu dezaprobe aceste pretenţitini exagerate, și că limbajul lor va fi
conform. cu al.Rusici, . când va: sos
. timpul...
i Dar țara .nu.a văzut încă din

partea lor.o răprobate:a actului : Cancelariei ;dela Constantinopole

şi eră în

drept să. nu aibă încredere: .î.: iese
PR
aa
+ «Tractatul de Paris' a .hotărit.ca o Comisiune, - ompusă de delegaţi ai Sta-,

telor riverane ală. Dunării, să. se întrunească la Viena, pentru a prelucră
un
Regulament de navigaţie a acestui fluviu. Care au fost pretenţiile
Inaltei
Porţi ?. Ea, nici nu vrea să: recunoască Principatelor dreptul de.a avea.
o voce:
proprie a lor, când-ea nu:va.fi cu totul: conformă cu avizul *
Comisarului
Otoman. Ea 'nu .vrea ;măcar. să. recunoască dreptul . Principatelor de
a âvea
fiecao re:
Copie ratificată a Convenţiei definitive ; aceea ce este al lor, ca
o.

consecință:a, dreptului lor,
misiunei -Dunărene. Las 'la,
de a aveă patru „voturi, în
În drept ':să întrebe,
''cum

d6 a avea propriii: low reprezintanţi 'în sânul . Co-:
o parte pretenţiunea;:extraordinară a Inâltei Porţi:
'loc.de ur vot, în sânul “Comisiunei. “Ţara este:
i! se contestă. astăzi -un drept, care
îi eră recu-:

noscut de Poartă
și: de Austria, sunt acum

douăzecide ani... ::

i

i

:„«In-1853 Impărăţia ' Austriei a propus -Moldo-Românilor ' încheierea
unei:
Convenţiuni: speciale pentru interesele “particulare ale Austriei şi ale Prin-:
cipatelor. Negociaţiunile :asupra acestei Convenţiuni: au durat trei ani.: Ca-:

binetul de Viena.nu

a.avut: recurs la intervențiunea “Turciei ; el s'a adresat:

direct la :ţară.: I-a! recunoscut prin. urmare autonomia “şi drepturile
țiohale : drepturi naturale:
în ce se âtinge de interesele | particulare
țiunei şi 'mărginite “numai prin condiţiunea de'a nu slăbi legăturile
cu; Inalta Poartă, .... în
et
i
«Cum nu ar privi națiunea astăzi cu neîncredere” starea actuală
rilor,.când .aceleași Puteri ;cări, înainte dă :20 de âni, recunoșteau

aceste; drepturi, voesce astăzi :să i le conteste ? Si-mi: fie

'interna=:
„ale nanoastre"
a lucru-:
naţiunei

permis a adaoge,

că în afacerea: Coniisiunei Dunărene, Guvernul Valahiei a făcut ce eră
obligat;
să :facă. în: calitatea:sa do: guvern naţional. i ere
Ri
:: «După afacerei, Comisiuinei Statelor. riverane, se prezintă o altă ocaziune
de:
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-a' violă -autonomia. noastră. O. convențiune priv
itoare
'la. o: linie telegrafică
'sa. semnăt 'chiar. acum între Imperiul Austriei: și-Tur
cia. Cu-toate că această
“Convenţie priveşte şi Principatele, autorităţile noastr
e nici nu au fost măcar
consultate.
Mai :mult încă, s'a. dispus de; materialul 'nostru;
de banii noștri,
fără să fim. consultați,îşi dispoziţiunile Convenţiun
ei au. fost comunicate: de

“Serviciul telegrafic din - Viena Ministrului

nostru de: Interne:

Oare: națiunea
poate eâ să privească aceasta altfel decât ca o.
violare a' drepturilor: sale?
-Când armata, austriacă ocupă “Principatele, Cabin
etul austriac a întrebat el
însuș .Guvernul

nostru,

dacă. ar.vrea să încheie

o. Convenţiun

ă pentru'0
“linie- telegrăfică,. conformă, cu aceea care . există
: între Imperiul Austriei şi
celelalte State :Germane.. Guvernul nostru a răspun
s, dând adeziunea sa. Cum
poate Austria anulă astăzi ceeace ea „crezut
convenabil să facă. în' Principate
sunt acum
doi. .
ani ? Cum poate Austria.să dispună de banii noştri
şi. să ne
impună îndatorirea de a transportă gratis depeşe
le străine ? : Oare 'nu am

cheltuit noi..pentru istalarea telegrafului nostru, şi nu
avem drâptul a ne des-

păgubi ? Nu avem

oare. dreptu
a: l.
fixă, taxele noastre și tarifele noastre

2.
“După o:asemenea- violare,- naţiunea, nu e oare îndreptăţită
. a se -teme, că
într'o.zi altă, Convenţiune va. regu
fără;lă
știrea, noastră trecerea în transit

prin Principate a scrisorilor, chiar. a, mărfurilor străi
ne? :
.
ae
«Națiunea, nici nu; poate .prevedeă unde se.vor
opri aceste violări ale drep-

turilor.. ei.:Eu

nu. vorbesc

de drepturi, istorice. sau naturale,

ci numai:

de
drepturi pozitive, de drepturi ce .ni s'au recunoscut
de. Cabinetul. austriac
chiar în anii. din. urmă,.. de drepturi
pe cari nimeni nu. le contestă, şi cari,
în
urma 'Tractatului, de, Adria

nopole, au fost recunoscute de .Inaltele Puteri,
„pentrucă, după acest Tractat, Puterile Occidental
e au încheiat cu Inalta Poartă,
-Tractate de

Comerţ, cari, nu sunt obligatorii pentru Principate.
Aceste Pu„teri au recunoscut, că tarifele. stabilite între dânsel
e și Inalta Poartă nu: pot
să fie aplicate
în Principate, şi în “realitate ele. nu au fost
aplicate. Dar iată
că astăzi se incheie Convenţiuni, prin cari se
dispune de ceeace ne aparţine,
fără, consimţimântul nostru. Drepturi până astăzi
necontestabile! sunt astăzi

puse, în. chestiune. Cum

să.

mai fie națiunea. încrezătoare ?. Cum să .nu se
teamă, că cu cât ni se promite mai :mult,
drepturile noastre. pot fi expuse

aia

DP
SRR

.

„«Nimic.nu e dar mai natural decât obligaţiunea
: impusă.de; naţiune man„datarilor. ei, „de a expune Europei că. drep
turile
ei: surit .violate. “Tot. ce.noi

putem face, este de a protestă
puţin eu datoria mea, a

prin reacţiunea noastră. Astfel înţeleg: cel
pe

la

,
«Inimicii cauzei noastre naţionale ne pun însă
întrebarea: Cum sa întâmplat:

că fraţii. noştri din Moldova au înţeles” lucrul întrun chip
și noi în altul?
Aceasta nu dovedeşte o: mare''divers
de” ita
opiniute'
ni” şi 46 intorâsă” tri îi
*
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smândouă malurile Milcovului.. Răspunsul nostru.-este următorul: — Suntem
convinşi că Moldovenii.,nu au luat calea, urmată de..noi,. pentrucă adunarea

lor nu a fost restrânsă ca a noastră prin obligaţiuni: puternice. -Noi am
„toată, libertatea în timp 'de un an pentru. a ne:lumină 'și

avut

.a “diseută,. 'asupra

intereselor naţiunei, și a mijloacelor. cele. mai proprii de'a apără drepturile

„ei in împrejurările în. cari ne aflam.: :Fraţii. noştri Moldoveni - -erău apăsați de

„mâna. de fier a, unui Caimacam grec».
1, DA. don Brătianu se. urcă la, „tribună, şi „zice: —

„decis ca întreg discursul d-lui

„Verbal, al şedinţei

Al.-G.

Golescu. să

i
cUnanimitatea care a
fie: inserat în

Adunării, dovedește . că. el. a. constatat

Procesul :

adevături .cu-

noscute de toată lumea, adică necesitatea de a apără drepturi moştenite de
străbunii, noștri şi de-a fi. vigilenţi. Când formam noi majoritatea, toată răs-

punderea ne apăsă pe' noi. Astăzi: majoritatea s'a mutat; ea a trecul la partidul conservator, cum a spus d-l Tel.

.......: .

i.

Di

D-l Hristuche Tell întrerupe pentru.u constată.- că: d-sa a zis— “când «e
vorba de interesul națiunii, nu este majoritate şi minoritate, ci unanimitate.
D-l Jon Brătianu reieă cuvântul şi zice:— «Majoritatea este mutată.. Cât
timp partidul nostru a avut majoritatea, purtarea noastră: a fost; precum ne
sfătuiă Dumnezeu; astăzi acei cari au majoritatea, trebue să gândească, că

națiunea, și lumea au ochii aţintiţi spre ei. D-l A. G. Golescu zice
— că'nu
e de. ajuns a rosti dorințe și a aveă drepturi garantate;
dar că 6ste încă mai
necesar a-veghiă zi şi noaptea, ca aceste: drepturi să nu fie violate. ,Cu
toate că din inimă împărtășesc

în totul aceste ideifale d-lui Golescu, eu res-

ping concluziunea cuvântării sale. “Nu pot pricepe, cum poâte cinevă rămânea

cu brațele încrucişate, când drepturile . naţiunei ar fi călcate și: desfiinţate.
Misiunea, partidului conservator, care s'a bucurat de privilegii, care prin po-

zițiunea sa și prin luminele sale poate privi lucrurile dintr'un punct de vedere înalt, :este. de a veghiă la conservarea, drepturilor, politice și onoarei

naţiunii»,

Sta

|

;

„D-l Aristashe Tell, adresându-se Coiasorvatotitor zice:=—«D-l Ion Brătianu

"va făcut o'lecţiune
convins 'că este:o

asupra: modului
datorie

a tuturora

de a apără -intereselo țărei. Şi eu sunt
a apără

cauza națiunei

prin toate

loacele legale. Când toată Europa e monarhică, nu trebue să apărăm

republicană; precum ar fi o greşeală, când

mij-

cauza

Buropa ar fi lrepublicană, să apă-

răm cauza monarhiilor. Cred! că trebue să umblăm pe calea uemată de toată

Europa»...

2

„

(O parte din Adunare

|

dă semne

PE

E

|

de dezaproba)

'Nu- -și. terminase , d-l. Hristache Tell lecţiunea sa „proprie
.
. asupra
modului de a apără, interesele și demnitatea, națiunei,. și o nouă

DIVANURILE

furtună : izbucni
vedere

AD-HOC

DIN

IAŞI: ȘI "RUCUREŞTI,

IV.

i

497

în Adunâreă, În “câre "se" disotătă''din “punsturi ' de

foarte înalte datoriile

cetățenești

în împrejurări

grave.

" Purhima'0'ridică țăranuil clăcaş Tănase Constdsitin, cae,
lă verificarea, "titlu

rilor 'deputăţilor Divânului ad-hoc, ă “avut îndrăzneala
să-și: apere “alegerea: să, în cont; silniciilor - agenților Giiver
niilui, ”
"+ Tănase :Constaritin ridică vocăa.
sa în numele -clăcăşilor, clisă care
eră 'ăpăsată, care aveă cel puţiri dreptul de-a vorbi; dak
nu i-a fost
dată voia”de â-și spuneși “ca: suferinţele şi mecazurilă
iei. - i:
„* Tănase Constantin se urcă la. tribună-și susțiriul de
deputații
"clăcași cetește: uinătoriul discurs, care sa hotărit să
'fie treciit
în întregimeîn Procesul Verbalal pedinței: i
„. «Ca .Români, cari am jertfit, trebue şi suntem. gata
'să jertlim orice interes al-nostru, casă păstrăm. în întregime sfintele dreptu
ri ale.țărei noastre,
așă: cum. ne-au . fost „lăsate . de strămoși: — ca reprez
intanţi ! credincioşi şi
supușiai alegătorilor noştri și ca cetăţeni, țărahi, cari! dorim
din tot, sufletul
nostru. pacea, liniștea, buna înțelegere, unirea și fericirea
obştească a tuturor

claselor de Români
— venim
,
acum plini de încredere să arătăm. în sânul
„acestei cinstite Adunări : erudele noastre suferințe și neclintita
și. statornica
noastră iubire pentru scumpa și nenorocita noastră patrie.

-....

„„_“În adevăr, nu este de nici un folos să vă înșir marele număr
de suferințe

înspăimântătoare, -cari. ne-au schingiuit şi ne mai schingiuesc pe
noi' țăranii
plugari români, fraţii voştri. cei mai adevăraţi; deoare
ce credem “că inimile

voastre, pline de” simțiri omenești, și. româneşti, le cunose,
tot aşă de bine ca
şi noi; :și că ele .nu vor rămânea reci faţă de aceia, faţ
de ă
cari au dat dovezi

netăgăduite

că voese să fie calde.

„si,

i

„ «Acuma. dar, după ce. noi am votat dorinţele. politicești fundamentale
ale

țărei şi actul care le desvoltă, cu, voi, ca; şi voi, Și în urma răspuns
ului ce

am

făcut împreună

cu voi celor, două

note ale Inaltei. Comisiuni.

Interna-

ţionale ; — credezn 'că este. datoria noastră cea, mai : neapărată, potrivit
: poruncii ce ne-au dat alegătorii noştri, și ca, să fim. Îîmpăcaţi și în cugetul
nostru,
să. amintim cele ce, urmează în fața sfântului altar,al Patriei „noastre...

«Intru
cât privește dreptul de Autonomie.a, țărei,. țăranul:plugar.
român să
aibă
şi el parte la ea,în mod naţural, ca, ori. și, care Român. Regula
mentul

Organic,

care ne-a apăsat și ne apasă ' de. moarte, Regulament : care,
chiar

-Tractatul din- Paris a hotărit.să fie modificat, n'a. fost alcătuit cu
ştirea; nici
cu învoirea, noastră a țăranilor, Noinu l-am aprobat, dinpotrivă l-am.
respins
chiar cu primejdia „vieţii. noastre şi noi nu. ne-am „pus capul,

sub jugul lui

atât de greu, decât când în mai multe puncte ale ţărei am fost uciși
cu tunul
şi

cu

baioneta

Analele

!.

A. R.—Tom.

e
XXXI11.—Memoriile

cap
Secţ.

Istorice.

a,

PENE
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«Toate legile, cari au fost făcute după. E Regulamentul
fără noi „ȘI în.
| Noi „vedem
noastră, Și, prin
de plâns „Şi de
ŞI de, întreagă

Orgsanie, au fost, FAcute

dauna noastră, ! :
„i
,
cu “adâncă, durere, că.cu, cât, fără seo îndreaptă. prin “înunca
sudoarea, noastră,;, cu. atâta, Soarta noastră a, țăranilor.. ajunge
nesuferit !. Astăzi să se știe nu numai de către Români, dar
- lumea, „cât, este de. rău organizată, această. țară. și cât de

asuprit e aci, poporul!

penteucă şapte Impărați,

Noi. am fost chemaţi. în această, „cinstită . Adunare,

potrivit. autonomiei țărei,. au, găsit cu cale să facă

în țară aşezăminte: nouă, .cari..statornicite pe dreptate, să fie spre, folosul
tuturor, "Românilor ŞI să întărească . „Patria: , Noi ţăranii plugari români am
suferit şi 'suferim în chip | tot mai: dureros, „din pricina! nedreptăţii legilor. şi
a așezămintelor cari stăpânesc astăzi țara noastră,

+ «Dacă n'am deschis gura ca să : spunem asuprirea de “moarte, ce ne apasă,

asuprire: care în aceeaș "vreme. este şi nenorocirea; țărei, pricina, estă' că am

înăbușit : în . fundul: inimilor”: noăstre amintirea : tuturor

suferințelor

clasei

'noastre, pentru a nu: luă în: seamă acum decât suferințele ' țărei' întregi. Cu
toate lacestea : nimeni să nu' se: gândească a tâlmăci tăcerea noastră ca o

dovadă că suntem mulţumiţi de starea, noastră lăuntrică de acum. Noi ne
gândim înainte 'de toate, cu o grijă nesfârșită, caa Și voi toţi, să apărăira autonomia

Patriei

noastre

obștești. '

!

: «Dacă noi: 'țărânii' "români: am. votat să nu cercetăm' trebile “dinăuntru” ale
“țărei şi: dacă! stăruiim 'în această : hotărire, aceasta nu o facem 'nici din ne-

“știință, "nici :de frică; să nu pierderi” :vreun folos: oarecare, dar din dorinţa
fierbinte: ca. să nu "vătă imăm noi înșine! Autonomia

țărei noastre.

„«Noi' țăranii: români! ne 'oprim. aci, așteptând ' hotărîrea Tnaltului Congres
din Paris asupra celor patru dorinţe politiceşti ale 'ţărei, votate de această
cinstită Adunare în 9/21 Octovrie, și cari cuprind vieaţa. viitoare a Românilor::
iii,
i

«Noi țăranii: pligari români, cari suntem partea cea mai numeroasă a unei
țări autonome, avem 'dreptul netăgăduit să luăm parte la, viitoarele adunări,

cari vor alcătui, Constituţia, țărei: şi legiuirile ei lăuntrice. : Prin” urmare noi
țăranii români: ne păstrăm dreptul să-aducem la cunoștință în Adunarea, care
va alcătui legiuirile lăuntrice ale ţărei, toate sarcinile ce ne-au fost: puse de
legile. în. fiiiinţă şi să arătăm" îndreptările de lipsă, pontru ca să se întemeieze

fericirea” şi pacea adevărată în: pară,

-:«In' sfârşit, dacă locul: nostru al ţăranilor

i

plugari

pit în Adunarea : viitoare; noi protestăni' mai

români ne va-fi ră-

dinainte și aducem: la. cu-

noştință prin această, că toate'legile ce se ror face firă de noi vor: fi

privite; de ţară ca nedrepte: și asupritoare, și nu vor fi recunoscute de noi
decât ca un rod al silei, așă cum a fost şi "Regulamentul Organic. ai
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în -numele- dreptăţii, ca mărtu-

risirea noastră să fie trecută în procesul verbal al: ședinței
de astăzi.»

(Semnaţi): Tănase , Constantin, 'Tică Ion, Ion.
ii Nicolae. Maziliu, Marin Pârcălibescu,
nait, Stroe Ivașcu, Mircea Mălăeru,
Stancu Stinilă, Constantin Moglan,
„;

. Cernat,

|

,

Roateș, “Tudose; Mungescu,
Stoica Cojocaru, Stan. Palene Cojocaru, Ion Roibu,
Stamate Budurescu, Predau

RE

a

“Nimeni nu se aşteptă în Adunare la o cuvântare atât de patrio-

“tică, și liniștită, atât de cumpănită,
de energică. Ea a fost pentru
rilor. politice și onoarea naţiunii
necontenit ca “acestea să nu fie
putințele noastre omenești.
„După "Tănase Constantin s'a

Ghică, şi a zis:

şi dreaptă,

dar

totdeodată atât

toți o amintire, că apărarea, dreptucere dela, toţi, ca, fiecare
să vegheze
în pericol de-a fi sfărâmate, prin. nea
urcaț la, 'Tribună Principele Dimitrie

«D-l Ion: Brătianu, în loc de â da sfaturi clasei, pe care-i place
să o numească Clasa, Privilegiaţilor, ar face mai bine să se adresez
e la acei cu cari
are relaţiuni continue şi asupra cărora are o mare înrâurire..
D-l Brătianu ar
[i nimerit-o mai bine să sfătuească pe ţirani să nu pronunț
e aci un discurs,

care par
că e
zice străinilor: Veniţi să ne faceţi legile noastre, căci aristo-

craţii nu voesce să ne dea draptate. Ar fi o mare nedrept
ate a acuză înalta
clasă a Aristocraţiei, că ea vrea să înădușe vocea, plugaril
or, pentrucă Aristocraţia,. în împrejurările” actuale, u considerat ca o sacră datorie
a conservă

dreptul de Autonomie a Românilor. Dacă d-l [::Brăţianu a zis, că
Voevozii
români nu au fost decât despoţi și tirani,—s'a citat de altă parte
în Memorandul Adunării, la redacțiunea căpuia a dat concursul său, numele
u doj
Voevozi, cari au plătit cu capul lor apărarea drepturilor Românilor.»
D-l Jon Brătianu

zice : «Domnilor!

Aplaudaţi W»

D-l Ghica urmează: «De câteori am fost nevoit si ieau cuvântul, nu a fost
pentru a provocă aplauze, ci pentru a zice adevăruri, cari nu plac unora

dintre noi. Unica, preocupare a proprietarilor a, fost a conservă intacte
drepturile noastre sacre de Autonomie, iar nu de a înăduși, precum
pretind
unii, vocea ţăranilor. Aștept cu cea mai vie nerăbdare regularea
definitivă

a drepturilor proprietăţii și a datoriilor țăranilor,

o linie definitivă de de-

marcare a drepturilor reciproce, o dispoziţiune hotăritoare, pentru ca
să nu

să, mai exploateze teoria, că proprietatea e o răpire de drepturi.

Odată ce

buna înţelegere va fi stabilită, nu e proprietar cu inimă atât de aspră să nu
dorească ameliorarea, soartei ţăranilor, în ce privește mai ales stingerea abu-

!
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zurilor și altele. Astăzi însă e vorba de a apără Autonomia
vom: regulă: și socotelile dintre noi.»

țărei ; în urmă

După câtevă, observațiuni, d-l Dimitrie: Brătianu face propunerea,
semnată de 30; deputaţi, prin care se cere, că Adunarea iea vacanţă
dela, 10 Decemvrie până: la 3 Ianuarie viitor,

Se alege o Comisiune

de 5 membri

pentru a prezintă Adunărei

Raportul în ședința, următoare. Comisiunea, a, fost compusă din d-nii:
Gr. Marghiloman, P. Cernătescu, Gr; Serurie, Culoglu, și Dimitrie
”

Ghica.

*%

In Şedinţa XXI
portul. Comisiunei
ziune:

din 10 Decemvrie; d-l Marghiloman
de 5 membri,

care propune

cetește Ra-

următoarea Conelu|

«Adunarea hotărește să iea vacanţă până la 20 Ianuarie st. v., epocă până
când sperăm

un răspuns dela Congresul de Paris; dară în caz de îîmprejurări

cari ar reclamă
imediat,

întrunirea

noastră,

Biuroul

să fie

însărcinat a ne

convocă

Puindu-se Raportul la vot cu apel nominal, au votat pentru 42,
contra, 38. Prin urmare a fost adoptat cu o majoritate de patru
voturi,
In 12 Decemvric, Adunarea ad-hoc a fost invitată, de Mitropolit
pentru a se da, cotire ultimului ei Proces Verbal.

a
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Române. .

1858,

CĂIMĂCĂMIDIN
A MOLDOVA

m

A' DOMNILOR

e

|

LI

ŞTEFAN CATARGIU, VASILIE STURDZA, ANASTASIE PANU.
a

„*

Şedinţa dela 16 Mau DU.

„Prima mea cuvântare despre Insemnătatea Divanurilor ad-hoc!

din Iași și București în Istoria Renașterii Roniâniei termină prin
următoarele cuvinte;
e
si
a
«E clar şi evident, că Unirea Principatelor Moldovei şi Valahiei

sub un

Principe

Ereditar

luat din familiile domnitoare

a fost 'una din cestiunile politice cele mări,
1856.

Ea

nu eră importantă

numai

pentru

cari agitău

Principate,

din Europa,

lumea, în:

ci şi pentru

Europa, "fiindcă, împreunăcu dânsă se punsau în mișcare și alte
mari cestiuni, cari au schimbat făţa politică; a Europei: Regatul Italiei .

întâiu,

și în urmă

Imperiul German. “De “aceea

mersul

înainte

al

Unirei Principatelor nu puteă(i oprit de intșirig
interes
ie perso-"

„nale, mai ales când eră susţinut;în Prineipate de poporul român,
condus de” bărbâţi energiei, bine pregătiți și buni patrioți». -

“Divanurile ad-hoc în' 1857 erau chemate'a rosti. numai dorințe.
Areopagul European' în' 1858 a luat deciziuni asupra Reorganizării
*

|

.
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Române,

și numai

în

urmă,

aceste

deciziuni

erau

menite a indică, calea guvernelor naționale viitoare.
Doresc a restrânge de astădată cuvântarea mea, expunând cu
acte și documente acţiunea unui bărbat de staţ, care a avut o mare
şi covârșitoare înrâurire asupra, înlăturării piedicilor, ce se rădicau
în a treia fază a Renașterii noastre naţionale.

Acest bărbat de stat a fost. Vor nicul Anastasie Panu, Membru
al Căimăcămiei

Moldovei în 1858.

Fermanul relativ Id numirea Căimăcămiei Moldovei, dela. finele
lunii Octomvrie 1858 are „următoarea cuprindere:
«Ordin.
«D-lor Ştefan Catargiu, şef al Departamentului din Lăuntru,—
" Vasile Sturdza, Prezidentul Divanului Domnesc, —
Anastasie Panu, Locţiitor de Logofăt al Dreptăţii.
«In conformitate cu stipulaţiile art. 49 din Convenţia care, precum este zis
în celălalt Ferman al meu, învestit cu Hatul imperial, s'a încheiat în 19 August 1858 între Imperiul meu și cele şase Puteri garante, în ceeace privește
organizaţia fundamentală : a ambelor Principate, vam „numit la Căimăcămia

Moldovei.

«Prin urmare,

Prinţul Nicolae

Konake Vozoride, până acum Caimacam al

Moldovei, urmând a trădă îndată în mânile - voastre administraţia generală
a, Principatului, care din ceasul acela vă este dată vout escluziv, voința mea
hotăritoare este ca în exercițiul provizoriului ce vă este încrezut, liniștea,
țării, siguranţa. şi „buna petrecere. a populațiilor, să. fie mănţinute, şi ca sti-

pulaţiile electorale a nouăi organizaţii ce aveţi a execută şi a face de a exe:
cută “direct și indirect, să fie în totul şi cu lealitate puse, în practică. .
«Ordonez ca să țintiţi toată serioasa, voastră luare aminte asupra, exactei
aplicaţii a regulamentului electoral, îin ceeace privește pe acei cu însușiri de
a fi aleși, la domnie
adunări.

;.

ȘI, la adunare,
|

cum. și pe

,

alegătorii. membrilor
pi

acestei.
Ira

| «Reclam de. 0 pobrivă toată luarea voastră aminte pentru «ca pici o o lucrare.

sau 0: urmare contrară zisului regulament să nu aibă „loc, și. ca. uneltiri îîn-,

șelătoare și lucrări ca acelea ce ar aveă de scop a dovedi prin mijloace, în-.
chipuite un venit funciar. căpătat, dela - subscrierea zisei convenţii: Încoace, i

spre a.aveă drituri de. a. f alegători sau aleși, să: fie respinse. ca: în totul.
neadmisibile,. şi ca, întru aceasta precum

întru toate, spiritul de nepărtinire,.

de lealitate şi de sinceritate să , fie mai înainte de toate şi. neapăraţ mănţinut.
| «Fiindcă î în tot, timpul funcţiilor voastre timpurare. veţi - [i răspunzători,
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sus s'a zis,-pentru păstrarea liniştei în ţară și pentru buna
exe-

cuţiea: regulamentelor nouă, vă fac ştiut că sunteţi autorizaţi
a scoate, sub
răspunderea voastră, din. funcţiile lor şi a inlocui provizoriu,

prin alţii ce sar

socoti de cuviință,
pe toţi acei din funcţioriarii Principatului, cari s'âr abate
din această stare de lucruri ; însă sunteţi datori, în toate cazurile,
a subor-.

donă aceste schimbări

unor

stricte nevoi şi unor consideraţii vădite,de

ducală publică.
ED
«De aceea sa slobozit fermanul meu imperial de. față.»

rân-.

Acest erman a, fost trimis Căimăcămiei Moldoveicu următoarea,
scrisoare a Marelui Vizir Ali Pașa din 9 Octomvrie 1858:
câm onoare a vă face cunoscut că :din porunca M. S. Sultanului, Ex.
Sa

Aff-Bei, Mare Cancelar al Divanului Imperial şi funcţionar de gradul întâiu
al Imperiului,

este însărcinat cu misiunea de a duce la Iași Hatișeriful con-

form cu stipulațiunile Convenţiei din 19 August 1858 şi destinat a promulgă

dispoziţiunile cuprinse în. acea Convenţie, relativ la organizarea fundamentală
a celor două Principate, precum și Fermanul Imperial pentru numirea D-voastre
în mod colectiv Caimucami ai Moldovei, conform cu art. 49 al numitei
Convenții.
Ii
Da

«Vă rog deci a primi pe acest Comisar Imperial cu toată cinstea ce i se
cuvine personal și o compoartă misiunea sa înaltă şi a binevoi. să-i faceţi
toate înlesnirile pentru a-i asigură, succesul,
|
i
a

aa

E

Solemnitatea, cctirii Fermanului
-de instalare

dovei din 19 Octomvrie. (Gazeta de Moldavia,
E.. Sa Afit-Bey,. Comisarul Inaltei

Porţi Otomane,

(ss) cAali».

a, Caimăcămici

No. 83).
însărcinat

Mol-

o
cu aducerea,

Fermanului Impărătesc privitorla PrOmulgarea,. Convenţiunii constitutive a,
Principatelor, a sosit la; Iași în 28 Octomvrie, însoţit de secretarii săi DD.

Adossides şi Costan. Dela Galaţi până la Iaşi a fost primit pretutindenea cu
onorurile 'datorite înaltei sale misiuni. Lă baricra dela Socola, Comisarul

Imperial a fost complimentat de şeful. poliţiei, şi. a fost însoțit de o gardă.

de onoare până la Casa d-lui Loyofăt Milu, unde o. companie de infanterie l-a
primit cu onorurile militare.
e
pa
DIE

E. Sa. Principele Caimacam și domnii Ministri au felicitat pe d-l. Comisar
de bună venire. A doua zi E. Sa a primit vizitele Inaltului cler, a boierilor
și a d-lor Reprezentanţi, cărora E. Sa le făcuse mai înăinte vizitele datorite.
Solemnitatea Promulgării Convenţiunii Constitutive. a Principatelor Dună-.
rene sa făcut ieri în 19 Octomvrie.
SE
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- Miliţia, compusă de un batalioni de vânăde-un
tori
escadron
,
de: lâncieri
şi: de bateria de artilerie, s'a pus în rând la 10 ore pe piața. Pălatului. :
„E.- Sa Afil-Bey, Comisarul Inaltei Porţi și însărcinat cu Fermanul . Impă-"
rătesc, însoțit de d-l Şecretar de stat Logofătul Ioan Cantacuzino, urmat de

escorta de onoare și de patru pagi domnești, a: sosit în trăsura domnească
la.palat, unde a fost salutat cu onosurile militare și civile datorite rangului
său și înaltei sale misiuni.
e
La scara cea mare, E. Sa Principele Caimacam Nicolae: IKonali- Vogoride

şi domnii Ministri.au primit pe Comisarul Imperial, însoţindu-l

în sala, tro-

nului, unde, se aflau întruniţi Inalţii funcţionari și. reprezentanţii” Puterilor
“străine.
îi.
MI
o
:
„i
a
iN
:
E

Pa

„E. Sa Principele Caimacam.a condus pe E. Sa Afif-Bey la. estrada, pregătită; încunjurată de funcţionarii. civili şi militari,şi a luat locul său lângă
d-l Comisar:Impărătesc până la începutul cetirii Fermanului, retrăgându-se
în urmă în apartamentele sale. ..
. .
::...
E
E. Sa Afif-Bey a :cetit imediat în limba turcească. Fermanul și Hatișeriful,
precumşi ordinul pentru numirea nouăi Căimăcămii, compusă de EE..LL.
domnii Logofăt Ştefan Catargiu, Vornicul Vasile Sturdza și Vornicul Anastase
Panu. Traducerea românească a acestor acte a fost cetită de d-l Secretar
de stat. S'au tras atunci 101 lovituri
'de tun. .
N
+ D- Logofăt Catargiu. a mulțumit în numele colegilor săi 'E. Sale d-lui.

Comisar în următorul mod:

E

PE A

O

a

a

N

Pt

«Suntem pătrunși de recunoștință către Maiestatea Sa Sultanul şi către

Augustii Suverani, cari au subscris Tractatul de Paris, cari au asigurat Prin-

cipatelor-Unite

garanţia

eră de prosperitate.

instituţiilor stabile, cari trebue să, le deschidă,o

|

„* «Sub. înrâurirea simțimintelor ce deşteaptă în inimile noastre: patriotismul,

|

legalitatea şi :nepăitinirea, primim . misia ce: ni: se: încredințează de către”
Convenţia: din 19 August, misia de'a dirige guvernul! țerii noastre până.la

alegerea: Domnului. :

"«Rugăm
Sultanului
sitului: zel.
în fară, nu

A

II N

a

a

pe.E. V. ca să binevoiţi a depune la picioarele TronuluiM. S.
expresia devotamentului nostru, precum.și încredințarea 'neobo-!
ce vom întrebuință, pentru a mănţineă buna, orândueală și liniștea
mai puţin și a silinței noastre necontenite de a ne ţinea în mar-;

ginile şi în adevărata: înțelegere u măndatulii

ce ni s'a încredinţat».

Astfel gloriosul nostru Suveran, în înţelegere cu: Augustii săi Aliați, a
încredinţat în mânile naţiunii drepturi impreseriptibile, pentru ă forină, pe

baza nouăi Constituţiuni, un guvern şi'o ordine de.lucruri; cari vor asigură.
prosperitatea publică şi vor justifică simpatia Europei. Noi avem acum a.
tealiză această îndoită aşteptare,

4
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în sala domnească

feli-

citările. Corpul
- diplom
ui
atic, ale funcţionarilor statului şi alo boierilor ;
iar
Comisarul imperial a fost: recondus la locuința
sa cu aceleaşi onorurica
înainte. N
.
a
a
a
-

„După această ceremonie, înalții funcţionari, adjutanţii, corpul
ofiţerilor şi

alți boieri, s'au dus la locuinţa Principelui Conaki- Vogori
de pentru a-i mul-

țumi în particular de dovezile de bunăvoință, pe cari le-a arătat
în timpul
guvernului său.
e
o
Scara,

casele principale ale orașului au fost iluminate. Ploaia

“puind termin

și omătul,

unei secete prelungite, au, împiedecat o iluminaţie generală».
Imediat după cotirea Fermanului de instalare,. Caima
camii "au
pășit la indeplinirea îndatoririlor lor, și au hotărit,
a. le formulă, în

Procese verbale, cari se vor aduce la cunostință publică prin
Mo-

nilorul Oficial al Moldovei.
„Aceasta

eră cu. atât mai

|

Da

necesar, că Ii. Sa Afif-Boy, „Comisarul

Inaltei Porţi, veniă din Constantinopol, însoțit de doi secretari,
dintre
cari unul, Adossides, eră bine cunoscut celor trei Caimacami
încă
din anul 1856, când s'a prins întâia dovadă de corupțiune băncas
că,
încredințată, îngrijirii lui. speciale.
SI

“Organizarea întâielor lucrări alo Căimăcămieia fost „conse
mnată, de unanimitatea membrilor ei în Procesele verbale |, IL,
ML si IV.

Procesul verbal. IL din-20 Octomvric (1 Noemvrie)..
„ «După cetirea Hatişerifului Imperial, prin care s'a promulgat Convenţia
din

7 (19) August, atingătoare do reorganizarea Principatelor-Unite,
Moldova, şi
Valahia, prin înaltul Ferman cu data de La lunii Rebi-ul-evel
1275,.instalându-se Căimăcămia prescrisă do art. 49 din! Convenţie,
subserişii. sau.
întrunit, și luând aminte gingăşimea,: și geutatea mandatului
co li sa încredințat, sau pătruns adânc de. toate datoriile. ce-i privesc şi; .în unani
mă
simţire, au. fost. tustrei, ca. să-şi pue silințele.şi toată curăţen
ia de cuget; ca

să poată împlini. misia lor. De aceea, armonia. cea: mai deplin
ă și buna înțelegere- urmează a fi pururea între subserişii;. dară totodată,
pătrunşi de
datoriile lor, ci. găsesc decuviință, pentru înlesnirea, lucrărilorşi
nesuferirea,
nici a.unei:

întârzieri, a adoptă

veni în desbaterea Căimăcămiei:

următorul

î..:

mod,în toate cazurile. "cari ' vor

ata

- «Principiul: majorității lrebue. pitrurea să -'prezideze la
toate. lucrările
Căimăcămiei, cu care minoritulea' trebue. a se ani, -pe
ntr
ca, lucrări
u..
le. co

vor ieși dela Căimăcămie să: fie subt subscrierea,, tuturor membrilor
; dară
fiindoă prin adoptarea acestui princip al majorităţii, subserişii caută a,
do-
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|

vedi dorința ce au pentru a'nu se urmă împiedecări şși întârzieri. în lucrări,
d6 aceeâ, se unese totodată prin acest jurnal, ca totdeauna, când va fi minorilate, socalința acesteia să se teacă întrun jurnal deoscbil, ca să rămdie
drept dovadă despre socotința sa, şi că acela ce a avul-o, rămâne îni pace
ci 'ctigelul său ; iar lucrăr ile vor merge după principiul majorităţii, după
cam inai Sus. s'a arătat.
aa
|
|
St
2...

Proces verbal

No.

vrie (IL Noemvrie),,

Catargiu,
«Sceretarul

II al! Căimnăcămiei

.

.

se

V. Sturza,

A. Panu.

Căimăcămiei,

D. A. Stu rdza»

Moldovei

din

rii

20

|

|

Octom-

i

«Subserișii Membri ăi. Căimăcămiei . Principatului Moldovei, întrunindu-se

în ședință extraordinară, spre a regulă marşa, lucrărilor lor, au încheiat ur__mătoarele:
:

«1. Intrunirea membrilor Oăimăotimici va aveă loc în toate zilele în palatul

administraţiei,

în apartamentele

la 3 ore după

amiazi.

urmă

«2.

și după

amiazi,

domnești,

La cazuri

de

11 ore de

întrunirea

cum: şi în oricare! timp ar cere

Impărțirea, ocupaţiilor oficiale

„mânei este precum urmează:

dimineaţa până

Căimăcămiei va

trebuinţa.

ale Căimăcămiei. pe toate zilele săptăi-

«Lunia pentru primirea suplicelor..
«Marţia pentru trebile „Departamentelor

«Miercuria

dela

urgenţă,

Finanţelor şi ale Cultului.

şi Vineria pentru trebile Departamentului Dreptăţii.

«Joia pentru trebile Secretariatului de stat, şi pentru primirea d-lor Gonsuli.

«Sâmbăta pentru trebile Departamentului Ostășeso şi a acele ale Luorărilor

publice.

”

|

«lar Departamentul din Lăuntru va fi primit fără osebire îîn toate zilele săptâmânei, după cum ar cere trebile lui.

|

«3. Pentru trebile curgătoare, fiecare: din șefii Departamentelo? va, lucră îîn
a sa competinţă și răspundere, ca și până acum, iar' la cazuri de nedumerire va 'raportă: Căimăcămiei.

„«4.. Pentru pricinile judecătoreşti ce ar cere” întărirea “Domnului, spre a nu
pătimi părţile împricinate, : prin așteptarea punerii în lucrare a dreptăţilor
câștigate, d-lui șef al' Depărtamentului “Dreptăţei- va . prezintă Căimăcămiei

anaforalele Divanului domnesc, cari fiind sfărşite după formele Regulamentului, Căimăcămia va împuternici prin a sa încheiere aducerea întru împlinire unor asemenea hotăriri judecătorești, rămânând în a sa chibzuire a pre-

lungi împlinirea

_

pe

unora

„.

până la instalarea Domnului
.

,

-

„

ce se va alege, pentru

!
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registru de către d-l şef al Departamentului

Drep-

tăţii, cu arătarea celor puse în lucrare şi i cauzei" prelungirii î celoilalte.
«Membrii Căimăcămiei nu vor primi nici: un fel de onorariu, rimânând
în aprecierea Adunării serviciile lor.
Dai
Ra
Da
«Ştefan. Catargiu, Vasile Sturdza, Anastase Panu.
|

.“ «Secretarul Căimăcămici:

D. Sturdza».

Proces verbal No. III din 22 Ootomvrie (3 Noemvrie),
«Considerând

o

lucrările deosebite ce sunt de atributul Căimăcămiei și spre

a nu se urmă piedici sau. întârzieri întru înaintarea

lor, iscăliţii găsesc de

cuviință a se orândui un Sceretar al Căimăcămiei.,
a
m
; «Atributele sale vor[i :— primirea, tuturor hârtiilor adresate Căimăcă
miei, —

lucrarea tuturor, acestora după rezoluţiile și dispoziţiile lua
— te,
expediarei,
lucrărilor,— și în sfârșit păstrarea, tuturor hârtiilor:și a lucrărilor
Căimăcă-

miei, precum și a peceţilor Căimăcămiei.

O

«Sa însărcinat cu această îndatorire, caro esto totodată și un post de con-

fienţă, pe d-l Dimitrie Sturdza.

D-lui va alcătui Statul potrivit de amploiaţii

treuitori, însemnând onorariul cuvenit pentru fiecare, precumşi deosebitele cheltueli; iară d-lui a refuzat pentru serviciile săle tot felul
de orid-

rarii, urmare

dovezi.

a nobleței caracterului dumisale, despre. care a dat mai multe

|

„...

a

(Bubserişi:) «8. Catargiu,

V. Sturdza,

Panu.»

„Proces verbal No. IV din .23 „Octom(4:vri
Noomvri
e.
e), ... .
«Considerândcă Ministrii, cari au compus sfatul sub “guvernul contenit
,

au urmat o politică exeluziv personală, precum obșteşte este
cunoscut ; —
considerând că în urmarea înscrisului făcut de către domnii Ministrii
că,

răspuns la ofisul cu No.... al fostului Caimacam, se aflăîn contravenţie
cu
dispoziţiile Convenţiunii din ? (19) August, care cere ca membrii Guvernu
lui -

să. fie cu totul nepărtinitori, neavând

în privire decât: interesul comun

; jar

domnii Ministri, prin arătatul înscris, se arată cu totul devotați interesului

personalal unui singur-individ. .
-.
N
a
«Considerând actul de: nesubordiriare'a domniilor sale către“
subscrişii, dovadă tăinuirea în care! s'au silita ţineă către subserişii aducerea Fermani
lui

imperial despre denumirea lor'la Căirhăcămia' țerii, punând prin asemene
a

urmare pe subserișii în neputinţă
de a îndeplini către E. Sa Comisarul Inaltei,

Porţi datoriile lor, îndată ce a sosit,

e

ec

* «Considerând că însăş comunicaţia; ce Li! s'a făcut tocmai Sâmbăt
ă la șase

oare seara dovedeşte un manc d'egard către Convenţie, chemând pe subseriş
ii *
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numaica, să asiste la solemnitatea cetirii Hatișerifului de Promulgare a Con-.
;venţiei, fâră a voi să recunoască ce li se dă prin Convenţie, şi care eră cuprins și în Fermanul Imperial, aflat în mânile Guvernului spre a se traduce,
deşi Consiliul ar fi putut luă povăţuire din urmarea; păzită la instalarea ră-

posatului Caimacam "Teodor Balș , precum și la acea a Prințului Vogoridi.
«Subserișii, neputând aveă incredere îîn d-lor, au hotărit depărtarea d-lor
ministri și înlocuirea 'lor prin persoanele mai jos însemnate: D-nul Ianca

4. Canlacuzin se rânduește Ministru
Cuciuran

se rânduește- Ministru

provizoriu de finanţe; d-l Gheorghe

provizoriu

de culte și

instrucția

publică ;

d-l Vasile Alecsandri se rânduește, provizor Secretar. de stat; d-l Colonel
Alecu Cuza rămâne în funcţia sa, îndeplinind și îndatoririle.de Harman, prescrise de Aşezământ, până---la - înlocuirea” postului de Hatman ; d-l -Panaile
Donici, Directorul Departamentului lucrărilor public, în postul de Director, va
“îndeplini îndatoririle de Ministru provizoriu al lucrărilor publice.
"aSubserişi : St, Catargiu,

V. Sturdza,

A. Pan |

«Secretarul Căimăotimiei (s) D. S Lu r d: za»

In 21

Octomvrie (2 Noemvrie)

următoarea

Căimăcămia Moldovei a subscris

Proclamaţie:

“«Prea iubiţilor noştri compatrioți!
«Inaltele. Puteri, 'cari au încheiat 'Tractatul de. Paris din-18/30 Martie anul
1856, au binevoit a consacră, prin Convenţiunea din 7/19 August, înțelegerea lor
finală asupra organizării definitive a Principatelor-Unite Moldova și Valahia.
_- «Potrivit art, 49 din zisa, „Convenţiune, prin Inaltul Hatişerif Imperiul din
1 al lunii Rebi-ul-evel 1275, Inalta Poartă a binevoit a promulgă dispozi-

țiile textuale alo Convenţiunii.
«Un Ferman Imperial, după art. 49 din aceeaș Conveaţiune, a instalat acum
Comisiunea interimară (Căimăcămia), prevăzută la acest articol.
|
-«Mărinimoasele şapte Puteri, cari ocrotesc sub. garanţia, lor soartă, Principatelor-Unite, au găsit de cuviinţă, în niște împrejurări atât de mari şi de

o importanţă nemărginită, a pune a lor încredere în această Comisiune.
«Comisiunea

interimară are'o

îndoită misie de împlinit : a mănţineă ordinea,

legalitatea, şi a introduce ara pe calea; desvălirii nouăi sale constituţii, ..
«Nepărtinirea şi echitatea trebue să prezideze în toate lucrările sale... :
«Postul său este de devotament și do .o întreagă abnegare,
i
«Subscrişii, primind această. grea, sarcină, se adresează, la înţelepeiunea şi
iubirea, de: patrie a „Românilor,. şi le. cer concursul lor, Fiecare, eşte. dator a

se, pătrunde de gravitatea momentului, de față!

|
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«Se atinge de tot,ce are cinevă mai scump pe lume : de vatra Părinților săi,
de viitorul: copiilor, de țara noastră. :
«Funcţionarii. de toate ramurile administraţiei sunt chemaţi a-şi
a
împlini, da-

toria lor. Păzirea legilor, nepărtinirea, dreptatea să-i povăţucască în toate”
lucrările. O emulaţie de merit, de zel, de onestitate şi "de Subordinaţie să

fie deviza tuturor : acelor cari servesc patriei. d
«Răsplata, lor va fi mare, căci în ziua întru care: Adunarea: țerii va fi în-

trunită,. Comisiunea interimară, depuind mandatul său şi dându-și seamă de
lucrările sale, va zice înaintea aleşilor țerii: iată funcţionarii cu cari 'am
lucrat la împlinireea misiei ce ne-a fost încredinţată; tot meritul este al lor,
„căci noi le-am arătat numai dorinţe, șşi ei au lucrat spre binele patriei.
“«Pe atâta însă răspunderea vu fi mare pentru toţi aceia cari se vor abato
din datoriile lor; nici un fel de consideraţie nu va puteă preschimbă hotărirea legii; Căimăcămia o va aplică pentru! toţi deopotrivă.
«Sontinele devotate la postul lor, membrii Comisiunci interimare se făgă'duesc înaintea lui Dumnezeu, a Țării și a Europei a-și împlini « cu nostrămutare ' datoriile ce-i privesc.
:
«Dela concursul dar al luminilor, al bunelor cugetări ale compatrioților
atârnă ca să ne aşternem, calea către mântuire, Soarta tării stă în înţelep-

ciunea lor.

« După articolul 47 din Convenţie, toate legile [rii iși au delia los lucrare
până la noua reorganizare.
(ss) «Ștefan

|

Catargiu,

In 21 Octomvrie e
Marelui. Vizir. Ali Pașa

NE

Ea

VVasile “Sturdza, Anastasie

Noemvrie),

Panu»

Membrii Căimăcăimiei. adresează,

următoarea, scrisoare: .

«Avem onoare a: informă pe A. Vus'că la 19 (31) Octomvrie 1858, în' urma
“cetirii Inaltului: Hatișerif, caro promulgă; dispozițiunile Convonţiei din 19 August '1858, relative la organizarea fundamentală a Principatelor-Unite, precum

“şi 'a Inaltului Ferman- Imperial, ieşit cu privire la numirea noastră colectivă
la Căimăcămia Moldovei, am luat în mânile! noastre, prin: „mijlocirea Consi-

liului de -Ministri al fostului. Caimacami, frânele Guvernului. - i
«Mândri do încrederea co M. S. Sultanul, 'în înţelegere cu Augustele Puteri semnatare” Tractatului de Paris, au pus în noi; ne vom face o datorie
sfântă de a pune în îndeplinirea mandatului: nostru toate stăruinţele, și tot
zelul nostru.
”
«Binevoească A. V. să fie pe lângă M: $. Sultanul și să depună la picioarele _
“Tronului său expresiunea sentimentelor noastre de recunoștință și devotament.
«Avem onoare
a fi ai A. V.S., etc.
.
SURA
Rai
.„b) «Logofătul Ștefan Catargiu,

Vornicul V. Sturdza,

Vornicul A.: Panu»
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In 24 Octom(5'
vrie
Noemviio)

i

|!

Căimăcămia : Moldovei

a adresat

Consiliului administrativ olisul No. 12, pentru facere a listelor electorale;.
|
«ln urmarea “art, 49 ) din Convenţiunca cu data din. 1/9 August, atingătoaro

de reorganizarea definitivă a Principatelor-Unite Moldova şi Valahia, cea
întâi datorie a Guvernului interimar esto a se ocupă de îndată cu, facerea
listelor electorale, cari vor trebui afișate întrun termin de cinci săptămâni.
„«Luându-se.

se urmeze

dar. în privire

neîndepliniri

gingăşimea lucrării

sau interpretaţii

acesteia, și pentru ca Să nu

rătăcite din

stipulaţiile electoralo

cuprinse în Anexa a doua a Convenţiunii, Căimiicămia pune însărcinare Con-

siliului, ca să se alcătucască neîntârziat Instrucţiile cuvenite,

după

care în-

„sărcinaţii cu facerea şi cercetarea listelor să. poată păși sigur şi cu adevărată lumină întru îndeplinirea însărcinării. lor.
«Piecare din articolele cuprinse în Anexa Convenţiunii pentru: alegeri. trebue
lămurite fîn toate - privirile, pentru

ca nimeni

să hu poată

suferi în dreptă-

ţile sale cea mai mică jignire, ci mai vârtos ca fiecare, conform cu autorizaţia legii, să iea parte. cu, lesnire ;la
;
aceste alegeri, cari i

cuprind

în sine

viitorul Patriei noastre. .
|
" «Prin urmare să se limurească mai cu deosebire: 1-iu. “Modul. ce trebue
adoptat pentru cunoașterea venitului ce se, cuvine a avcă alegătorii, atât acei
ceruţi de art. al 3-lea, cât și acei prescrişi de art. al 4-lea; 2-lea. La caz de
nedumerire

sau în lipsă de dovezi, luându-se de pravăţ principiul prețăluirii,

să sc statornicească măsurile cele mai nemerite pentru aflarea adevărului și
neasuprirea : cuivă;

3-lea; Driturile

şi capacitatea,” cerute a aveă, alegătorii

după art. al 6-lea, să fie constatate după, vrednice dovezi, pentru ca nu'cumvă
să, se alunece vreun individ în colegiul electoral, cu călcarea

marginilor pre-

scrise în art. G-lea, sau să se înlătureze pe cinevă cu nedreptate; 4-lea. Instrucţiile cele mai precise să fie statornicite asupra dispoziţiilor cuprinse în
art. 20, căci este de neapărat ca să se pătrundă, fiecare, că numai pe temeiul
driturilor ce'ar aveă după Convenţiune să se poată folosi de facultatea a fi alegător sau ales, şi că la din contra, pedeapsa, prescrisă de legi va fi numai
decât aplicată. „Acestea punându-se în vederea, Consiliului, se aşteaptă o grabnică şi deplină lucrare; iar instrucţiile ce va alcătui Consiliul le va supune
mai întâiu Căimăcămiei, pentru ca cercetându-se, să se poată apoi înaintă cea
mai departe operaţie.
i

«(Subseriși: ) Ş, Catargiu,

Rezoluţia, Consiliului administrativ, pusă

data, din 25 Octomvrie.
«Consiliul, luând

în desbatere

V. Sturdza,

A, Panu

pe olisul de mai

e

sus cu

-

ofisul de faţă, rânduește din sânul său o co-
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Il

misie compusă :din. d-lor Ministrii de: finanţe, al Cultului și Secretarul de stat,
cari, în privirea: grăbirii cu care se cere desăvârşirea. lucrării co.i se im-

puno, În cea mai scurtă vreme vor alcătui un proiect de instrucţii electorale,

pe care îl supune

Consiliului spre mai departe hotărire.

„„ “Subsoriși

Consiliului administrativ

membrii

Donici, Ă, Cuza,

IL Duloescu,

: I. A. Cantacuzin,V. V. Alecsandri,

I Prunou,

In 31 Octomvrie (12 Noenwric)

I. Meleghe» -

|

Căimăcămia Moldovei

trimite ad-

ministratorilor de judeţe circulara -No. „16, „cu -Instrucţiile pentru
"aplicarea stipulațiunilor. electorale.
SE
:
<Principatele-Unito Moldova şi Valahia. Căimăcămia -Moldovei.

«Domnule Administrator,

Ia
pc

-

a
:

pa

«Convenţiunea, încheiată la Paris în 7 (19) August trecut, deschis patriei
noastre o eră “nouă, — un: viitor. "Ţara: esto chemată astăzi a exoreită un
drept mare, ce l-a avut din străvechi, dreptul alegerii. Domnia-ta ești chemat

prin funcţia ce ocupi 2 a cooperă,. la aplicarea lui. Domnia-ta
lista

feţelor, 'cari au a compune

vernul: a făcut instrucţii

colegiurile

povăţuitoare

urmezi a face

electorale în acel district. Gu-

în asemenea.

Ele: vi se trimit acum În

alăturare. Dinti'insele „vei: cunoaşte modul care este adoptat pentru îndeplinirea, Convenţiei şi a Legii Electorale, comunicate administratorilor pe lângă
oficia: Departamentului din: lăuntru.: Spiritul: do . nepărtinire, de . lealitate

şi de sinceritate este condiţia, principală a acestor înstrucții. Domnia-ta te
vei .pătrunde : de 'acest spirit şi vei facea se simți în toate lucrările co
vei înaintă. Doimnia-ta eşti întru aceasta îndatorit de patria Domniei-tale şi

de guvernul

deli, care „atârni.: Ţara. întreagă stă: acum Și aşteaptă” lucrările

noastre,îi

...:

ri,

Aaaa

:«Orice priviri: personale şi: de iitores. privat trebue
t
cu totul iidepărtate.
Chemaârea ioastră, este cu totul alta; ea este de a da patriei:o Adunare națională, o Adunare compusă de fiii cei: mai aleşi, de fiii aceia cari sunt ho-

tăriţi a se ridică mai presus de toate consideraţiile secundare şi a nu 'avcă
în privire 'decât interesul cel mare, cel sfânt, interesul național.
“«Lucrările dovedesc

totdeauna; oricât: de: îmrejdito. ar. cercă „cinevă, a le

face, scopul 'la care au ţintit,
-

i: i

i

AI

II

a

«Căimăcămia nu 'va suferi nici decuma se profan sacrul mandat co i su
încredinţat:: acela de a. chemă fara să, se rostească; liber în alegerile depu-

taților săi. ....:! ii

a

e

-

i

: «Ocupându-vă dar, îndatt după) primirea acestui ofi is şi a insiruoilor alăm,

aie pa pn

mgb

tie

Ă

:

ai

i,
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turate, cu facerea listelor electorale, Căimăcămia așteaptă rezultatul lucrărilor Domniei-tale, în terminul prescris prin înstrucţii, pentru ca să se poată
înaintă, cea mai

departe lucrare.

E

e
Catargiu,

«(Subscriși:) St

V. tură

A. Panu.

(L. 5).
| aContrasemriat:

Scoietarul Statului, (3) V. Alecsandri,
«Directorul, A. Fotino.
«Seful secţiei, I Antoniadi»

"Anexă, — Instrucţii pentru aplicarea stipulaţiilor electorale, anexate

la actul Convenţiei din 7 (19) August 1858.

crt, 1. Pe temeiul art. 7 din legea electorală, anexată la actul Convenţiei
pentru reorganizarea Principatelor, Departamentul din lăuntru este chemat,

pe de o parte a comunică îndată fiecărei administrații ţinutalo legea electorală
şi instrucţiile de fată, pentru a se ocupă,cu cea mai mare silință şi în chipul
cel mai conştiincios, cu alcătuirea tuturor persoanelor din cuprinsul ţinuturilor și al. orașelor, îndrituite a, luă ,parte:la alegerea deputaților osebitelor
colegii electorale, înscriindu-se îndată, toţi acci cunoscuţi.că posedoază calităţile. cerute de legea electorală ; iar po de altă, va

publică îndată instruc-

țiile
de faţă prin foilo oficiale, cu deșteptare ca toţi .acei ce se cunosc în
drit să se înfăţişezeşi singuri, în: termen de: zece: zile dela. data foii, la
„Administraţia ţinutală, —- aceasta ca o măsură înlesnitoare, fără ca să jigncască
cât. de puţin .dritul de reolumaţio îîn terminul de trei săplămâni,
do lege.
ii

«Art, 2, Administratorii vor avcă în
prin art. 3 și: 4 din Legea

Electorală,

încuviinţat

privire că vonitul fonciac, prevăzut
nu

este

numai

venitul ce. produce

pământul de hrană al. unei moșii, ci și pădurile, morile, fereseile, podurile,
orânzile şi altele, cari obicinuit sunt privite ca venitul unei moșii. .

«Art. 3, Se considerează cu drit de alegători primari şi dirceţi prin ținuturi
şi acei cari au. asemenea. venituri

fonciare. împărţite

prin deosebite

ținuturi,

și cari, adunate lu, un loc, reprezentează: suma. cerută. .
cÂrt. 4. In privire că, după art, 4 din Legea Electorală, are a f alegăitor
direct în oraş oricine. va dovedi că aro un capital funciar, industrial sau

comercial, și: în privire că industriase exercitează mai mult prin ţinuturi,
jar domiciliul, adică statornicirea cu locuinţa în orașul : rezidenţial, nu. este
cerut de legea electorală;

apoi vor.aveă

dreptul a. (i. înscrişica

alegători

în orașul rezidenţiar toţi acei aflaţi cu Jocuinţa în ţinutul respectiv, și cari
vor dovedi că posedează, capitalul de zece mii galbeni
: a) In pământ sau alte

fonduri nemişcătoare, precum : „case, osebite acareturi, mori şi altele. b) In
industria agricolă, precum : în posesie de moșii, de păduri, în vite, herghelii
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și altele ; şi în industria manufacturială, precum : fabrici, velniţe, etc.; c) In

comerţ, precum : în magazii și osebite antreprize publice.
aa
«De asemenea vor fi înscriși în listele alegătorilor şi acei cari vor dovedi
că -posedează averea de zece mii de galbeni, împărțită în mai multe
oraşe!
Și ținuturi,
e

«Se înțelege că, în urmarea reclamaţiilor

cari sar înfăţişă, atât spre în-

deplinirea 'clauzei acesteia, 'cât şi ă art. 3 al acestor instrucţii, fiecare
administrator va, trece în lista ce este însărcinat a face pentru ţinutul său numai:

averea ce fiecare va dovedi că posedează în acel ţinut. Totodată se lămureşte
cum

că va fi admis în' colegiul electoral, la care ar cere anume a luă parte,

numai ăcela care va dovedi, după trecereă în listele deosebitelor districte
,

că întregeşte avereă cuvenită.

O

-

a

«Art. 5. Pentru a constată, la caz de îndocală, atât venitul cât şi averea

ce dau dreptul de alegători în deosebite: colegii electorale, după
art. 3 şi 4

din Legea Electorală, se vor avei nesmintit În privire: a) Actele de pro-:
prietate,; b) Contractele!de posesie, de. închirieri, de antrepriză publică; e).
:
Inscrisele
de asociaţie, precum. şi condicele 'de: comerţ de felul obicinuit
în ţară, şi doveditoare daraverilor. Iar, pentru acele contracte de posesie
sau

alte acte, ce n'ar fi legalizate sau ar urmă îndoeală, se :vor aplică

țiile adoptate la ârt. 9 din aceste instrucţii.

dispozi-'

a

„«Art. 6.. Conform cu cele: stipulăte prin art. 45-al'actului de
“Convenţie,
Moldovenii
sau: Muntenii, de toate riturile creștine, trebuind a se bucură de!
o potrivă de toate dreptirile politice, toţi acei de asemenea ce vor fi pose-

dând însușirile cerute de Legea, Electorală, vor putea să fie alegători
şi aleși.
«Art. .7. Listele electorale, “alcătuite după toată: echitatea şi gătite
astfel!
nesmintit:în timp de zece zile, socotite dela împlinirea terminului
de zece!

zile citat:în art. 1 al acestor Instrucţii, se vor trimite Departamentului

lăuntru, spre grabnica lor publicare și afișare pe la locurile unde

va cere.
«Art.

|

PI

A

din

trebuința

e

a

8. In caz de respinge
a reclamaţ
re
iilor de către administrații, acestea

sunt datoare :să încheie un jurnal motivat şi îndată să-l trimită judecătoriei,
pentru a-i:servi la caz de apel. .
a
i
„«Art, 9. Judecătoiiile, chemate,în puterea art, 7. din Legea Electorală,
a
hotări fără apel.asupra 'deosebitelor. reclamaţii, vor luă în privire, pe:de.
o:
parte

jurnalul

motivat,

trimis "deadministraţie, și pe

de “alta

vor. avea!

recurs, în caz de nedumerire sau în lipsă de dovezi . îndestulătoare :' a)
In.
cât priveşte averea de. orice natură, la evaluaţii (prețăluiri) prin comisii
anume. instituite după modul următor: In fiecare ţinut so'.vor! înființă
de
îndată trei comisii, compuse fiecare câte de trei membri dintre. persoane
.
cu însușirile prevăzutela anexa lit. V'din Regulamentul Organic
; b) lar în:
Analele A. R.— Tom. XXXI11.—Memoriile

Secţ, Istorice,

,

,

33
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cât priveşte celelalte nedumeriri, judecătoriile se vor pronunță în conformitatea legilor, pe temeiul dovezilor înfăţişate de reclamanți.:
e
«Art. 10. Judecătoriile :vor hotări. asupra: tuturor reclamaţiilor 'cel mai
târziu în trei zile, şi orice încheiere, respingere sau scoatere din liste va fi

anume motivată şi îndată trimisă spre publicare. Departamentul din lăuntru
și acel al dreptăţii vor-da întru aceasta ordinele cuvenite. ie
“Art. 11. Terminul publicaţiilor a listelor electorăle fiind mărginit la” trei
săptămâni, alegătorii, cari vor -fi trecuţi în- mai multe ţinuturi, sunt chemaţi
a declară, în termin 'de zece zile dela ieşirea listelor, locul unde voesce a-și

„da votul, având a se. şterge din listele celorlalte localităţi.
„ «Art, 12, Prezidenţii și secretarii corpurilor eleotorale vor fi aleși din sânul
lor, după forma cuvenită, încât ființa la alegere îi privighetorilor, la ocoale,
şi a domnilor administratori, la reședința ţinutală, nu are nici un scop altul
decât păzirea, liniştei şi a bunei rândueli cs trebue să presideze iîn desăvârşirea unui act. de aşă mare însemnătate.
«Art.: 13. Spre îndeplinirea art. 10, 11 și 12 din. Legea E lcctorală, alegie-

rile prin deosebitele colegii electorale se vor îndeplini

în următorul mod :

a) Alegătorii: primari în districte, fiind chemaţi a săvârși două alegeri, cea
dintâi, în ocolul respectiv, și:a doua, la reședința ținutului, ei se. vor în-.

truni nesmintit în cea dintâi zi după împlinirea celor trei
publicarea listelor, la punctul privighetoriei, : undă

săptămâni dela

vor. alege dintre dânșii

trei alegători, cari, întrunindu-se a. treia zi la reședința ţinutală, în casa,
administraţiei, cu aleşii celorlalte ocoale ale ținutului, tot în aceeaș zi, -vor
procedă, în modul prescris la art. 15 și 16 din legea citată, către alegerea
unui deputat la. Adunare, dintre: cei:cu însuşirile” cerute la art. 9.al. Legii

llectorale. b) Alegătorii direcţi de. prin: orașe se vor întruni în camera municipalităţii, a doua zi după alegerea alegătorilor primari în reşedinţa ţinu-.
" tală, și vor alege în'aceeaș zi deputaţii prescrişi pentru orașe prin art. 12
al Legii Electorale, şi conform art. 9, 15 și 16 al aceleiaş legi. c) Alegătorii

direcţi de prin' districte se -vor întruni.în camera administraţiei a treia zi
după alegerea alegătorilor primari în 'reședinţa, ţinutală, și vor procedă la
alegerea a doi deputaţi, conform art. 9, 11, 15 și 16 din Legea Electorală.
«Art, 14. Aleşii de deputaţi din toate colegiile electorale vor'primi, îndată
după alegerea 'lor, un înscris. adeverit de către prezidentul și secretarii colegiilor, cu care apoi toţi deputaţii, în cursul acelor zece zile, prescrise prin
art. 59-al Convenţiunii, se vor întruni nesmintit în capitala. laşi, spre a se

constitui în Adunare electivă și-a păși 'către îndeplinirea misiei sale,
«Art, 15. Administraţiile și judecătoriile sunt chemate a aveă în de aproape:
privire art. 6 şi 21 al Legii Electorale și, la cazurile prevăzute prin ele, vor
încunoștință în grabă: pe. Departamentele. respective. Asemenea vor fi cu cea
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mai mare luare aminte asupra tuturor lucrărilor contrare numitei legi, Şi.
asupra uneltirilor înșelătoare, făptuite spre a însuși, cuivă drituri. neadevărate
de alegător sau de „ales, uneltiri. cari mai .cu seamă ar fi putut să: se facă
dela subscricreu Convenţiei îîncoace. Administraţiile dar, precum. și judecă-.
toriile, urmând în asemenea cazuri dispoziţiilor Legii leetorale, spiritul de
nepărtinire, de lealitate şi :de sinceritate să le povăţuească . în. toate lucră-

rile” lor.

i «(Subscrişi: | Membrii Consiliului administrativ: V. Alecsa ndri i, L.A. Cantacuzino,
A. Cuza,l.

Pruncu,

D. Meleghic,

G. Dulcescu,

D, Donici»

B interesant a cunoaşte cu această ocăziune opiniunea Comitelui,
Walewski, trimisă în instrucţiuni confidonţiale d-lui V. Place în
24 Octomvrie- (5 Noomvrie), asupra unora, din. costiunilo hotărite de
Caimăcămie:

-

PI

i

i

«Am primit comunicările ce mi-aţi adresat şi în cari cereţi lămuriri asupra unor cestiuni privitoare la aplicarea Convenţiunii! din 19 August.

«Guvernul: Impăratului” nu poate decide, fâră concursul celorlalte Puteri”

semnatare, cestiunile cari dau naştere la interpretarea, Convenţiunii. Nu pot”
dar să vă exprim acum decât o simplă opiniune personală.

«Mi 'se pare! însă că cele mai multe” cestiuni ce indicaţi se pot, decide dela
sine fără dificultate, după cum ele se vor prezintă, fe i înaintea Căimăci-

miei, fie înaintea, Adunării. !
„«In ceeace

privește

mai

|

,

n

BIC

întâiu puterile « ce are a exercită Cătimăctimnia, este

- evident că: Convențiunea, din 19 August a instituit-un guvern. Acest guvern
este. compus de trei membri, dar aceştia formează, un singur trup. și prin.

urmare ei trebue să, lucreze în bună înțelegere şi prin .deliberare colectivă. ,
In caz de disimțimânt între ei, e natural că majorilatea decide.

: :. ...

«Mi se pare drept, ca Membrii Căimăcămiei să primească o remumneraţie

pentru durata funcţiunilor. lor. Sar putea împărţi între ei lista civilăa Cai„ macamului actual, sau să li se atribue o. remunerare egală cu. aceea, care o:
aveau în fanoţiunile ce. ocupau sub ultimul. Hospodar. .
_
ua
„ «Adunarea, 'având a face alegerea noului Hospodar, conformându-se dispo-.

ziţiunilor stipulate de Puteri și promulgate de Sultan, e: natural că ca are.
dreptul a verifică, titlurile candidaţilor cari se. vor

prezintă.

sufragiilor

sale

Și a se asigură dacă, ei îndeplinesc toate, condiţiunile cerute.
„«Dispoziţiunea dela articolul. 13 arată .că între'condiţiunile ce candidaţii la.

Hospodarat trebue să îndeplinească e şi aceea dea, fi făcut parte din-adunări:,

Această dispoziţiune mi se. pare, că .trebue înţeleasă, în sensul cel: mai larg..
şi prin urmare și. pentru ultimele Divanuri ad-hoc...
-.
E
«Cred. însă din .contra, că articolul. 18, care; hotăreşte că dpiscopii dioce-
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zani vor face” parte de drept din Adunare»,

trebue să fi e înţeles îîn sens

re-

strictiv. Simplii geranţi, cari administrează îÎn Moldova diocezele în urma
morţii” titularilor, și cari sunt revocabili, nu pot, de vreme ce Convenţiunea
nu facei nici o menţiune, să fie învestiţi cu 0 atribuţiuine impor tantă şi cu

totul excepțională,

|

“ «In cât privește modul

alegerii Episcopilor, cari s'ar puteă

numi înainte

de întrunirea Adunării, eu nu văd că se poate procede altfel, decât confor-:
mându-se obiceiurilor dă presoripţiunilor Regulamentului Organic».

. Rozoluţia Oăimăcămiei. Moldovei
tomvric (6 1Noamvrie 1858). |

în „privința

Presei din 25

Oe-

«Prin raportul Consiliului Administrativ extiaordinar cu No. 4.929; supu-"
indu-se onor. Căimăcămii a Principatului cererile ce s'au înfățișat pentru:
publicarea de jurnale politice. şi literare, cu socotinţă -de .a.. se,, restatornici

Legea, Presei, acest raport a căpătat următoarea rezoluţie: «Pe puterea. art..
47 din Convenţie. se. va păzi în aplicație Legea din 1856 Maiu 12, făculă
asupra presei
|
i

Aneză.— Raportul Consiliului Administrativ extraordinar cu, No.
4.979 .din 25, Oetomvrie, 1858.
«D. Secretarul

Statului,

supuină Consiliului

Administrativ cererile ce i!

s'au adresat de d-l: „Costach& Varnav, pentiu: publicarea” unui jurnal politic,
științific, literar,” industrial, "comercial şi agricol, sub titlul de «Timpul, și

a d-lor Iancu Codrescu și Basile Alexandrescu de a li se primi cauţia cerută
de art. 41

din Legea

Pres6i,

spre :a “puteă

«Zimbrul», sub numele” de «Zimbrul
toarele observaţii :
= «Îi Că presa
țară, libertatea
când alegătorii
intereselor” țării

reîncepe

publicareă' jurnalului

și Vulturul», a făcut totdeodată dirmăSe

fiind: organul! cel mai ăctiv pentru respândirea luminilor în
ei este neapărat trebuitoare, mai eu seamă în tiviipul de faţă,
deputaţilor viitoarei Adunări simt nevoia de a discută asupra
și ă se lămuri asupra riturilor, vedobândite de, Principate

prin actul: Convenţiei de Păris: *

Sia

m

(2. Că Principatele-Urite, intrând” în antica lor "autonomie din minutul
promulsării Convenții, Moldovă intră totodată îîn exerciţiul tuturor dispo-

ziţiilor. legale, ce: erau în vio: re sub Gcârmuirea

fostului

Donmn

Grigurie

Ghica; libertatea presei, ce a fost âr bitrar suspendată sub căimăcămiile trecute, are dar dreptul de a cere ca să fie din nou proclamătă îîn fară.

«Prin urmare, Consiliul; “având. în privire consideianitele expuse: mai sus,
şi cunoscând de' o “sfântă datorie pentru guvern de a hicurajă” organele de
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luminare a, naţiei noastre, întinzând presei o mână liberală, a primit
în una-

nimitate propunerea

d-sale Secretarului de Stat, pentru.

ferează, onorabilei Căimăcămii spre. încuviinţare. :

care 'cu onoare re-

a

pa

«(Subsoriși): Membrii Consiliului Administrativ, 1. A. Cantacuzin, B. Alecsandri
,
A. Cuza, G. Dulces
cu,

D. Mele ghie,

P.

Donici,

G. Pruncus

mi

_Intâia „divergință de opiniune, între mombrii Căimăcămiei Moldovei s'a ivit la numirile 'administratorilor
' de judeţe.
” Aceastase constată prin Procesul verbal VI din 30 Octomvric:

(12 Noemvrie):

:

- «In temeiul jurnalului din 20 Octomvrie No. 1, subserișii membri

ai

Căimăcămiei, întruniţi în şedinţi obicinuită, conform: jurnalului
din 20 Oc-:

tomvrie, de sub No. 2, încuviințând înstrucțiile. prelucrate de Comisie în

chestia alegerilor. şi, prin: ofisul cu No. 16,

decretând trimiterea
lor ciitre

administratori, au venit apoi a deliberă asupra nevoii neapărate' ce este de:

a se schimbă administratorii de „prin ţinuturi, pe temeiul că
cei mai mulți
din ei şi-au compromitat căracterul de ncpărtinire cerut de împreju
rările de

faţă prin o făţișă propagandă de partidă, încât ei nu mai „pot astăzi
înfăţişă,

guvernului nici o garanţie, că vor lucră în aplicarea stipulărilor
elcetoralecu
nepărtinirea şi sinceritatea, cerută de Convenţie. . :
a
a

- «In această deliberaţie, d-l log. Ștefan Catargiu a propus înlocuir
ea, admi-

“nistratorilor de Roman,
puse sau

de Fălciu, de Ismail şi de Iași,: și persoanele. pro-

adoptat în unanimitate.

e

si

m

«Iar în cât privește schimbar
. celorlalț
ea i administratori, urmând desbinare

şi mai vârtos împotrivire din -partea d-lui log. Catargiu asupra
depărtării,
administratorilorde Bârlad şi Putna, apoi pe temeiul jurnal
ului
de sub No. 1, -

care se alăturează, în copie spre a, se publică și prin, care s'a: adoptat
prin-

cipiul majorităţii, subserișii vorn.

V. Sturdza şi

vorn.

A.

Panu încheie

în

majoritate, că, în privirea nevoii mai sus prescrise, să se recomande consiliului ca, potrivit liter. C. din art. 403, secţ. II. din Regulamentul pentru
numirea la diferitele funcţii, să aleagă și să propuc candidaţii cuveniţi pentru

înlocuirea administratorilor din ţinuturile de Neamţ, Bacău, Tecuciu, Vasluiu,
Tutova, Putna, Cahul, Dorohoiu. . :..:
Ia
aaa
|
«In această grabnică lucrare, spre ase puteă expediă noilor adminis
tra=

tori. instrucţiile pregătite în chestia, electorală, Consiliul va aveă în privire

şi districtul Botoşani și Fălticeni. ia

că

,.-.:

zu

«(Semnaţi): V. Sturdza, Panu,
„Secretarul Căimăcămiei (s) D. Sturdza.»
*
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din ziua de 20
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de opiniune în Căimăcămie crescând „pe: fiecare zi,
majoritate a se constată în Procesele verbale și a
principiul majorăţii po temeiul Procesului verbalI
Octomvrie (1 Noemvrie).
|

Proces verbal No. V al Căimăcămiei Moldovei din 1 (13) Noonwrie.

_ «În urma, celor declarate subscrișilor de către d-lui şeful poliţiei și de către

"d-lui secretarul

Căimăcămiei,

cum

că d-lui logof. Ştefan Catargiu

cinat să ne. arate, cum că: domnia-sa nu poate
camera Căimăcămiei

l-a Însăr-.

veni acum a luă, parte în

la înaintarea lucrărilor” cuvenite, aflându-se

ocupat cu

alegerea membrilor Eforiei ; subscrişii, considerând urgenţa, lucrărilor, miultul
timp care a trecut. până 'acum

dela instalarea Căimăcămiei, şi conform art. |

din jurnalul II, încheiat în 20 ale lunii Octomvrie trecut, încheie
ca :să se,

facă poftire d-sale logofătului Ştefan Catargiu a veni astăzi seară la, 7 oare,

în camera Căimăcămiei, pentru a se ţinea ședința datorită spre înaintarea lu-

crărilor, cari nu mai

pot suferi întârzieri.

i

E
Da
a(Subserişi:) V. Sturdza, A. Panu. .

«Secretarul Căimăcămiei (s.) D. Sturdza.»

Proces. verbal No. VII
«Anul

1858 Noemvrie

din

1 (13) Noemvrie.

1-a:zi, șapte ore seara.

i.

«In conformitatea jurnalului încheiat astăzi, după care s'a făcut invitaţie

d-sale logofătului Ştefan Catargiu de a veni în această seară spre înaintarea
lucrărilor, cari stau zăcătoare, fiindcă, ieri: d-l logofăt. Stefan Catargiu, împo-

trivindu-se la schimbarea

administratorilor de Putna şi de 'Tutova, n'a; voit

a mai luă parte la lucrări și a părăsit şedinţa; asemenea și astăzi subscrișii,
aşteptând venirea d-sale, au primit răspuns dela d-l Logofăt, prin şeful po-

liţiei şi prin d-l secretar al Căimăcămiei, că este ocupat. cu alegerea mem-

brilor Eforiei,

-

ie

„ «Subserișii, văzând urgenţa lucrărilor, cari îmbulzese pe Căimăcămie, şi
potrivit cu jurnalul din 20 Octomvrie art. -1, prin care membrii Căimăcămici
se îndatoresc a se întruni şi afară de orele prescrise în orice timp ar urmă

urgență, au încheiat jurnal pentru întrunirea
-lor în această seară și, prin
adresă, au făcut poftire d-sale logofătului Catargiu ca să vină să ica “parte la

lucrări. Această adresă trimiţându-se
. d-sale

logofătului
. prin

șeful

poliţiei,

d-lui a dat răspuns verbal, cum că nu poate veni, şi că nici mâni nu va

puteă veni să iea parte la lucrările Căimăcămiei, aflându-se ocupat cu alegerile Eforiei. În aşă stare de lucruri, subscrișii, cunoscând răspunderea
ce-i
amenință, lăsând trebile în părăsire, și îngrijindu-se de gravitatea consecinţelor,

cari ar putea rezultă din mai multe

întârzieri, s'au

văzut

chemaţi de da-
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toria, lor, şi în temeiul jurnalului incheiat de d-l logofăt Catargiu, ca.soco-

tinţa majorităţii să se aducă purureaîn lucrare, au venit în hotărire a înaintă,
În majoritate marșa, lucrărilor, pentru care s'a încheiat acest jurnal.
„

a(Subscriși:) V.. Sturdza,
«Secretarul Căimăcămiei, (s.) D.

A. Panu...
Sturdza.»

” Ofisul Căimăcămiei “Moldovei,
No. 17, din 1 (13) Noemvrie.
«In temeiul jurnalului din 20 Octomvrie, subscrișii membri ai Căimăcămiei,
întruniţi în şedinţa obișnuită, conform jurnalului din 20 Octomvris No. 2,
încuviințând: instrucţiile prelucrate de către Consiliu în chestia, alegerilor, şi
prin Ofisul 'cu No. 26 decretând trimiterea lor către administratori, au venit,

apoi'a deliberă asupra nevoii neapărate ce este de a se

schimbă admini-.

stratoriide:
, prin : ţinuturi, pe .temeiu că cei mai mulţi din ei și-au compromis

caracterul de nepărtinire, cerut de împrejurările :de față, prin o făţişă pro-:

pagandă

de partidă, încât ei nu pot astăzi înfăţişă guvernului

nici o. garanţie,

că vor lucră în aplicaţia stipulaţiilor electorale cu nepărtinirea şi sinceritatea,
cerută de Convenţie...
et
mi
ui
„ «In această deliberaţie d-lui ; logofăt: Ştefan Catargiu a propus: înlocuirea,

administratorilor de "Roman, de “Fălciu, de Ismail și de Iaşi, și persoanele
propuse sau adoptat în unanimitate. ar în cât priveşte schimbarea celorlalţi

administratori, urmând .desbinare și mai vârtos împotrivire din partea d-sale
logofătul Ștefan Catargiu asupra depărtării administratorilor de Tutova, şi de

Putna ;— apoi pe temeiul jurnalului citat mai sus sub No. 1, care aci în copie

se alăturează pentru a se publică, şi prin care s'a adoptat principiul majorităţii în toate lucrările; —'subserişii:- Vornicul Vasile Sturdza şi Vornicul

Anastusie Panu încheie în majorilale: Că în privirea nevoii mai 'sus prescrise, să se recomande Consiliului
câ, potrivit lit. C. din art.: 403, secţia II
din Regulamentul Organic pentru numirea la diferitele funcţii, să aleagă, şi

să propună candidaţii cuveniţi pentru înlocuirea

administratorilodin
r ţinu-

turile de Neamţ, Bacău, :Tecuciu, . Vasluiu, “Tutova, Putna, Cahul, Dorohoiu.
Se așteaptă : grabnică lucrare spre a, se. expediă noilor administratori in-

strucţiilo pregătite în chestia elcotorală ; iar acest Ofis se va publică. Consiliul va aveă,în privire și districtele. Fălticeni şi Botoşani.
a
(eSubseriși:) V. Sturdza,

Raportul

Consiliului

A. Panu»

Administrativ Extraordinar al Moldovei

Căimăcămie, No. 5.115 din 1 (13) Noemvrie.

,

către

„ «Consiliul Administrativ Extraordinar, conform Ofisului onoratei Căimăcămii

cu No..17, a încheiat lista alăturată de persoanele,
cu, cari să se înlocucască

590.
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administratorii ținuturilor:

Bacău, Neamul, 'Tecuciu, Vasluiu, 'Tatova, Putna,

Cahul şi “Suceava, dintre” cari onorata Căimăcămie va, "binevoi a rândui pe
acele ce le vă alege. In cât privește ţinuturile” Dorohoiu şi Botoșani, soco-

tinţa, Consiliului ar fi ca să se mănţie administratorii ce se găsesc astăzi în

funcție; iar hotărîrea. definitivă în aceasta va rămâneă
4.

la onor. Căimăcămie,

«[Subsoriși:) Membrii Consiliului Administrativ: 1. A. Cantacuzin, V. Alecsa
ndri,
Cuza,

G.

Dulcescu,

Rezoluţia

D , Meleghie,. P. Donici.»

Căimăcămiei Moldovei

asupra _râportului de mai Sus,.

i Se încuviinţează de administratori provizori: — la ţinutul Vastuiu pe d-l
Alecu Străjescu; la. Bârlad pe d-l: Costache Costăclisscu:
la: 'Pecuciu . pe
d-l Vasile

Romalo;

la: Focşani pe d-l. Dimitrie

Dascălescu;

la Wearmţu pe.

d-l Mihăiţă Jora ; la Suceava pe d-l Alecu Milu ; la Bacău pe d-l Mateiu Scarlat
Crupensli; la Calul pe d-l:Colonel Alecu Iacovachi ; şi dar Departamentul
din lăuntru va, înfăţişă de îndată Căimăcămiei obicinuiitele;: olisuri de -rânduirea, acestor persoane, spre subscriere;

şi în privire

că prea multe zile au

trecut până acum, fără a se face încă prefcerea cerută de: starea lucrurilor,

şi instrucție” povăţuitoare pentru aplicaţia legii” electorale urmând a se trimite la ţinuturi, Departamentul va înfățișă chiar astăzi ofisele de rânduire,

preg rătind totodată și osebitele. ordine.
ia

i

a

.-

|

„(Subserişi

V. Starăza,

A

Panu.»

“Coniflietul intre membrii Căimăcămioi devine acut * prin. împotrivirea, d-lui Iordachi Pruncu, Director al. Ministerului de Interne, de
a luă -pate la lucrările Consiliului * Și prin. înlocuirea sa cu d-l
Alecu Terialiu.

„Proces verbal No. VII,

din 1 a3

Noemvrie.

cânul 1858, Noemvrie îîn 1 zi, opt oare seara.
" «In urma, arătării d-sale Secretarului de Stat, cui că d-lui vorn. Iordachi
Pruncu s'a împotrivit a luă parte la lucrările Consiliului, călcând legile cari

îl îndatoră,, să delibereze

dimpreună

cu colegii

săi Și la. neunirea sa să-și

dea, socotință,— Căimăcămia, considerând urmarea d-sale Princa: ca un caz
de nesubordinaţie, hotărăște depărtarea d-sale din funcţii şi înlocuirea prin

d-lui: Alecu Teriahiu.

Ma
«(Subscrişi:) V. Sturdza,

«Secretarul

A.

Panu.

Căimăcămiei, (s.) D. Sturdza»

De aci înainte majoritatea Căimăcămiei constaiă îîn Procesele ver- |
balc IX, x lipsa d-lui Catargiu și necesitatea -de a înaintă lucrările

și a decide în majoritate, conform deciziunii din 20 Octonivrie.
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Noemvrie,.

«Astăzi întrunindu-se la, timpul cuvenit în camera Ciim: icămiei
, d-l' Ştefan
"Catargiu neviind până la 12 ore, conform cu Procesul veibal
No. vii și |, subscrişii au hotărit a înnintă lucrările îîn „majoritate; drept care sa
încheia
acest Proces “verbal,
i
:
«(s5) V, Sturdza, Â. Panu,
«Secretarul Căimăcămiei, (5). D. Sturdza, »

Proces verbal .X din 3 (15) Noomvric..

a

«Astăzi, întrunindu-se la timpul cuvenit în camera Căimiăcămiei, a- l logofăt
Ștefan Catargiu neviind până la 12 ore, conform cu Procesul verbal
VII
și |, subscrişii au . hotărit a înaintă lucrările; drept care s'a încheia
t acest
Proces verbal.
:
(sv. Sturdza, A. Panu...
|
„Secretarul Căimăcămiei, D.
D. Sturdza» |

Situaţiunea s'a înrăutățit foarte mult prin. neprimirea 'de către
d-l “Stefan Catargiu a. depăntării d-lui Prancu şi inlocuirea” acostuia prin d-l Toriakiu,
Aceasta se ' constată prin un raport al d-lui Terialkiu Și o SGrisoare a d-lui Ștefan Catargiu, adresată colegilor săi.

| Raportul

Directorului

Ministerului din Lăuntru A. Terakiu

“Căimăcăunie . din 2 (14) Noemvrie.:

către

«Inaltei Căimăcămii, Dircetorul Departamentului din Lăuntru.
«Subscrisul, îîn puterea decretului înaltei Căimăcămii din 1 Noemvrie, prezentându-se la Ex. Sa d-l Ministru,” Ex. Sa a, declarat că nu recunoaște numirea, mea de director, fiind ilegală, şi că va da poruncile cuvenite. a 'nu fi
primit în Departament. Cu toată deferenţa cuvenită i, ieşind | dela, d-l Ministru,

am venit drept la postul meu, am intrat în sala presudstliei, am poftit pe
d-nii șefi de secţii şi le-am dat povăţuirile cuvenite în. cercul atribuţiilor
melc, prescrise de aşeziimântul țării. Prosudstfia fiind: menită astăzi pentru

alegerea Eforilor, m'am tras de acolo, ca să. trec în altă cameră, unde am
găsit un post de jandarmi, oprindu-mi intrarea, după porunca unui aghiotant

ce m'a urmărit din casa d-lui Ministru şi s'a preumblat tot timpul. cât am
lost întrunit cu d-nii. şefi. de secţii în, lung și în larg în sală; am voit
să
întru pe la altă ușă, ar găsit alt post de jandarmi, 'cari asoinenea
mi-au
declarat că au ordinul d-lui aghiotant a nu lăsă pe nimeni altul decât „pe

acela căruia Ex. Sa în persoană ar ordonă. Voind „apoi: a mă întoarce
iarăș
În șala Departamentului, de unde. am fost ieşit, am allaţ toţ asemenea rezis-

St
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|
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s'au încuiat apoi,

d-l

aghiotant

luând

cheile cu sine. O

asemenea infracţie -a ordinului. legalşi o lovire. în. dignitatea "postului ce
Inalta, Căimăcăimie a încredinţat iscălitului grăbesc, a supune Înaltei Căimăcămii, așteptând . dela, spiritul de dreptate, de legalitate şi de păzirea ordinelor legale apreciaţia dreaptă unei măsuri atât de scandaloase și de arbitrare.

Scrisoarea Ia logofătului Ştefan Catargiu, membru al Căimăcămiei Moldovei, către vornicii, Vasile Sturdza și Anastasio Panu, membrii acoloiaș Căimăcămii, primită, în 6) 15 Noomvrie.
«Domnilor

şi colegii, mei,

«Când cu respect am primit din mânile Bx. Sale d-lui Comisar a

M. 8.

Sultanului Fermanul Imperial, prin care s'a încredinţat onorabila administrare

a ţării noastre în cursul periodului lucrărilor electorale pregătitoare a formă
noua Adunare, de acelaș sentiment am fost cu toţii insuflați, și am simţit
aceeaș recunoștință către Inalta Poartă Suzerană și sincera dorință a fi uniţi
către un comun

devotament

în interes sfânt al patriei ; şi pentru

ca nimic

să nu turbure în viitor o înțelegere completă atât de trobuitoare $în regulata
îndeplinire a îndatoririlor co ne sunt

impozate

către ţară, am

onoare a vă

adresă, câtevă mici consideraţii.
«Am observat cu adâncă mâhnire că în lucrările oastre din urmă
i
nu am
“fi de aceeaş pirere,: lucrări : 'atingătoaro: de un mare interes administrativ. .
Deci mă văd anevoit a vă expune deschis cari sunt cugetările şi hotăririle
mele personale, întru aceea ce priveşte atribuţiile mele în puterea interimară
ce exersez,

Asemenea

“hotăriri

sunt

întemeiate

pe

o neapărată. nevoie

și o

strictă legalitate.
„Actul .prin care ne-amn angajat a primi cu d- -voastră dimpreună opinia ma-

jorităţii în. sfatul. nostru nu vădește decât prea mult dorința cea mai sinceră
de a rămâneă strict uniți cu d-voastre. în tot cursul misiei co purtăm, şi ur„mând unei .hotăriri de acest fel, nici odată nu am recunoscut că Ciimăcămia
„ar puteă sancţionă, prin asemcnea majoritate, lucrări contrare legilor și re“gulamentului în vigoare în ţară; deci împotriva cazurilor prevăzute de legi
- și regulament, orice majoritate cade pierzând a sa putere, căci art. 49 din
Convenţie hotărăşte că a noastră Căimăcămie este constituită conform cu

dispoziţiile, Regulamentului. Organic.
«Asemenea dispoziţii fiind îndestul de limurite;

în ceeace

priveşte atri-

buţiile Ministerului din Lăuntru, a căruia diriguire este încredinţată mie, apoi

„nici pot câtuș
«Am

de puţin a mă

înlătură dela ele și a nu le urină întocmai.

putut primi împreună cu d-voastre o mai întinsă răstălmăcire a seri-

sorii și a duhului

ce cuprinde

Impărătescul Ferman,

care ne-a încredințat
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puterea; și care deopotrivă. ne impune răspunderea, ca să primesc și schimbările făcute până acum, și pe acele cari le-am şi considerat ca supuse unsi
stricte nevoi; dar nu voiu puteă să mai primesc astăzi sub. nici un chip,
ca cu dreptatea de majoritate ce alcătuiți, să se jinească, atribuțiilo reglomentare încredințate Ministerului ce cu dirijez.
«Regulamentul “ Organic, ce ne este impus a urmă, îndatoreşte, după art,

139, pe administratori, poliţii, comunicațiile „telegrafice din lăuntru în dispoziţia mea; sub ordinelo mele pune, după anexa C, capitol. XVI, puterea jandarmeriei atât a capitalei, cât şi acea, din districte ; îmi deschide o pagină

în jurnalele oficiale pentru publicarea actelor, conform cu art. 141.
«Mă simt dar nevoit, după conştiinţa mea, de a mă conformă cu asprimea,
“legilor, neputând primi ca majoritatea d-voastre, intrând în luptă cu: dispo-

ziţiile legal statornicite, să aibă dreptul a da ordine, fără primirea mea, în
"lucrările sus menţionate: şi încă mult mai puţin de a face cu desăvârşire
“schimbări în neștiinţa mea şi fâră încuviințarea, mea.
«Âbsoluta rezervă ce m'am îndatorat a o păstră în privinţa actolor făcute
“în ramul judecătoresc o cer acum dela voastre, cu dritul de reciprocilato

"în cercul atribuţiilor mele.
„ «Nu sunt la îndoeală că observaţiile co am onoare a le face. îîn acest obiect,
cari sunt: bazate” pe coa mai strictă * dreptate, nu se vor luă în privire do
„către d-voastre și nu vor

contribui de a prevenarisi

o neînțelegere mâhni-

“toare. : Dar când dimpotrivă 'ar urmă aceea ce nu pot crede, și dacă d-voastre
aţi stărui în

“de a călcă

dreptatea a două glasuri ale d-voastre, în contra glasului

drepturile,

necuprinse

de îndocală

meu,

și înscrise în legile noastre,

“şi dacă d-voastre vă veţi amestecă împotriva legilor în lucrările cari atârnă

de al meu departament, cu mâhnire mă simt silit do a. mă deslipi de
" d-voastre și a protestă, prin toate chipurile putincioase și mijloacele legiuite,
împotriva unei amestecări atât de premeditată pe cât și nejustificată în ve” derea naţiei, 4 Curţii Suzorano şi a Puterilor Garantuitoare,
et)
”

Garactoristio osto faptul că Togofătu
“Mavelui

Șt

Catargiu

Ștefan Catan giu adresează

Vizir o protestație în contra colegilor săi din Căimăcămie,

în aceeaș zi de 3 (15) Noemvrie.
„«Inălţimea

Voastră,

" «Când Comisia, înterimară, care formează Căimicămia: Moldovei, |a primit
oficial din mânile Comisarului Inaltei Porţi Fermanul Impărătesc, care con_Sfinţiă

puterile sale, eu am

primit

cu

recunoştinţă însărcinarea cu care bine-

voiă a ne onoră M, S, Sultanul, Augustul nostru Suzeran, şi n'am avut altă

i

94

„a

DIMITRIE

A.

STURDZA

-

gândire decât aceea de a mă uni strâns cu'ambiimei colegi, spre.a servi
cu un întreg -dovotament 'cauza, sfântă a, țerii noastre...
Se
” «Din cele întâi zile alo întrebuinţării puterilor-noastre, cu m'am primit a re-

“cunoaște cu..dânşii, pentru ca buna noastră armonie să nu fie un moment
turburată, că hotăririle noastre vor fi-luate cu majoritatea glasurilor; și m'am
plecat la. schimbările ce d-lor au socotit.să facă în interesul. general,: prin
„:0 tâlcuire prea largă poate a, literei Formanului, care lasă să 'atârne asupra

-noâstră -răspunderea,: schimbărilor cerute de o neapărată nevoie, sau de con:sideraţii vederate de 'ordin public. !
a
a
«Cu toată această. mărturisire! a unui concurs atât de devotat.și atât de
neinteresat, cu: toată. scrisoarea, pe care! le-am

adresat-o de îndată, cu scop

-de a feri o neînțelegere dintre noi, vrednicide căinat, acești: domni.
au stăruit a intră.pe o cale de părtinire şi de o hotărire nestrămutată, în care eu
nu-i. pot urmă, fără a compromite interesele cele mai prețioase ale ţerii mele.
«Contrar stipulaţiilor lămurite ale Regulamentului nostru Organic, invocat

„de însuş

Hatișeriful, contrar. deliberaţiei noastre din 20. Octomvrie, în care

este anume

prescris că actele

decurgătoare

din

drepturile

majorităţii

vor

trebui însă a fi subscrise de al treilea membru neunit,și a căruia opinie va
trebui să fie înscrisă într'un .proces verbal special, contrar privilegiilor.
ne-

-prescriptibile de cari: mă bucur cel. puţin cu titlul de Ministru din lăuntru
şi Președinte Consiliului: Administrativ în“ Principat, ei au pășit
— oarecum

în temeiul. puterilor acestei: majorităţi — la schimbări radicale în personalul
propriului

meu

minister,și aceasta

fără :primirea mea, fâră știrea mea,

şi

„faraa asistat la, trista priveliște a unui director aşezat în tărie și cu ajutorul poliţiei: întrun post pe: care-l ocup în .puterea unui Forman Imperial.
„ «Din acest moment,

Inălţimea Voastră, noi ne aflăm, sub :un regim nere-

gulat. Mi s'a oprit însuș mie de'a trimite depeşi telegrafice la Curtea Suzerană; ispravnicii sau depărtat militărește, fără primirea mea. personală,
chiar în cursul nopţii şi: în nefiinţa mea; acei cari s'au refuzat de a încre-

dinţă funcţiile lor, nevăzând figurând subserierea mea în ordinul ce le eră
dat, sau pus în stare de arestaţie; un ofițer ce însărcinasem numai cu un

“ordin, ca Ministru, a“fost arestat; măsuri s'au luat pentru ca poliţia, ispravnicii, telegraful, jandarmeria. ce atârnă de postul meu, în. puterea art.. 139
şi 141 din Regulamentul Organic, să nu mai fie în dispoziţia mea. Noi suntem

în dezordinul cel mai fără sfârșit.
«In faţa acestor fapte,

Inălţimea Voastră, este

de datoria mea

de a pro-

“testă între puternicile, voastre mâni, în numele mandatului. ce am primit
- prin Fermanul: Curţii Suzerane, :în numele Regulamentului pe care nu voesce

„a nu-l: cunoaște, în numele, țării spăimântate, în contra unor uncltiri: de
această, fire,: la care pentru

nimic

în lume nu

aș. puteă a mă

asociă, și
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cari: compromit totdeodată şi siguranța” Principatului -și nepărtinirea viitoarei
alegeri. Dacă țara va rămâneă încă câtevă zile numai sub :apăsarea. în care
ca se află pusă astăzi prin puterea brutală, cu călearea dritului şi a legali“tăţii, 0 asemenea

prigonire

învoită,

Și a siguranţei publice, poate

în: contra

tuturor partizanilor

să:aducă urmările

rânduelii

cele mai sorioasc, şi dela

cari eu mă grăbesc de a respinge toată răspunderea.
:
«Pentru: aceasta, cu fac un de pe urmă apel la dreptatea Inaltei Porţi, alo

“cărei acte solemne, ratificate de Marile Puteri, sunt astăzi nebăgate în seamă.

:Eu hrănesc speranţa că glăsul meu, care se ridică îîn: numele :dritului publice
și al Fermanului călcat în picioare, va găsi încă astăzi, în intervenţia legiuită
„a Curţii Suzerane,. sprijinul mântuitor, care În atâtea rânduri ale trecutului
a scăpat nenorocitul nostru Principat, “
“ «Până când ordinul legal va fi restatornicit. prin intervenţia logzală, ce« o
cer din toate puterile mele, cu mă abţin de a luă parte la direcţia trebilor
publice, şi rămân ca privitor, în aşteptarea îndreptării actelor. nelegule, îîn
contra cărora cu astăzi protestez,
ri

-

ae

s(Subseris), Stefan

Catargiu,

Onimacam. și Ministru din Lăuntru.»
>

„In 4 (16), Noemvric,

majoritatea

incheie Procesul verbal NI:

| “Astăzi. întrunindu-se. la timpul. cuvenit în . camera Căimăcămiei,. d-l.lo-

gofăt Stefan. Catargiu “neviind - “până la. 12 ore, conform cu. Procesul „verbal

VII: şi I, subscrişii. au hotărît a înainta: lucrările. în majoritate, drept care
Sa. încheiat acest Pr roces verbal.
|
Ma

i

-

î-

|

.

«(Subseriși:)

:

V.

Sturdza,

A.

Panu.

aSceretarul Căimăoăâmiei, (s.) D. Sturdza».

“In, acele momente. so constată do Dopartamentul. “militar întâiul
act de nesupunere al administratorului judeţului lași — Ghiţă Caliman,
„care s'a arestat.
- Raportul Departamentului militar către Căimăcămia „Moldovei,

„No. 5.658 din 3: (15) Noemvrie':

«Conform apostilei Inaltei 'Căimăcămii din aooastă, zi, prin “care s'a .recomandat acestui Departament - raportul d-sale administratorului, rânduit acum

din nou la ținutul Iași, pentru'opunerea fostului administrator â-i trădă cârmuirea administraţiei, ssa însărcinat înadins pe căpitanul de cavalerie Ianconovici, de a instală pe d-l spătar Alexandru Beldiman; iar d-l postelnic

. Ghiţă Caliman s'a 'arestat la cazarma divizionului de lănceri. Deșpre care se
raportează Inaltei Căimăcămii spre mai departe: hotărâre.
«(Subscris) A. Cuza, Colonel. »
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Aneză. — Rezoluţia Căimăcămiei Moldovei pusă pe raportul Depar-

tamentului militar în 3 (15) )Noemvrie.

|

i «Fapta: cutezătorului este mult vinovată; nevoinţa sa de a recunoaşte- rân-

duirea noului
dinaţio

de nesupunere

administrator este o vinovăţie

la hotărîrile stăpânirii ; de aceea

trebue

şi de insubordupă

a. fi: pedepsită

toată

asprimea; legii. Consiliul dar este invitat a se pronunță asupra jurisdicției, care
„urmează a aplică rostirea art. 433 din Regulamentul Organic. Până la lucrarea

Consiliului, numitul va sta sub arest.
a(Subsoriși) V. Sturdza,

In

urma

raportului Consiliului Administrativ, adresat Căimăcămioi

în 4 (16) Noemvrie

cu „No. 5, 165, Căimăcăunia ordonă iertarea, vi-

novatului. :.
Raportul Consiliului
«Consiliul
Căimăcămii,

A. Panu»

Administrativ :

Administrativ Extraordinar, chemat fiind, prin apostila Inaltei
însemnată pe raportul Departamentului ostăşese din 3 Noem-

vrie curent, sub No. 5.698, atingător de arestarea d-lui postelnic Ghiţă Caliman, pentru nesupunerea sa de a trădă cancelaria administraţiei noului
„rânduit administrator, a se pronunță asupra juridicţiei care ar urmă a aplică

“rostirea art. 433 din Regulamentul Organic, a constatat încă odată, prin înfăţişărea d-lui postelnie Ghiţă Caliman, fapta de nesupunere a d-sale, ca fost
administrator al ținutului Iași, la porunca

ocârmuirii,

prin care i se ordonă

a trădă cancelaria noului rânduit în acea funcţiune, şi prin urmare a încheiat
a sa socotință, că, tot după înțelesul sus citatului articol, .juridicţia aceasta
se cuvine tribunalelor judecătoreşti. Această încheiere dar Consiliul cu onor
"o supune Înaltei Ciimăcămii, și totdeodată adaogă că, în privire că vinovăția

d-lui Caliman decurge, nu dela vreo premeditaţie, ci dela îndoeala în care
a stat, precum însuș a mărturisit în seanță, apoi Consiliul vine a rugă pe
Inalta Căimăcămie, ca pedepsirea vinovatului să se mărginească în arestarea,
de 21 ore, la care a fost supus până acum, binevoind Inalta Căimăcămie a

ordonă slobozirea d-lui Caliman de sub arest.
A,

“«[Subserişi:) Membrii Consiliului administrativ,|. A. Cantacuzin, V. Alecsandri,
Guza, A." Teriakiu, D. Meleghio, G. Dulcescu,:P. Donici»

Rezoluţia

Căimăcămiei

Moldovei:

«In privirea mijlocirii Sfatului se iartă și dar se va eliberă. Rezultatul de
faţă dimpreună cu rezoluția se vor publică.
«($.) Vasile

Sturdza,

Anastasie

Panu»
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In 4 (16) Noemvrie Vornicii Vasilo Sturdza și Anastasie Panu
trimit scrisoarea | Logofătului Ștefan Catargiu, discutând" hotăririle

luate

de o parte

„ «Domnule

și de alta,

şi colega,

. :

N

.

|

|

«Domnia lui șeful poliţiei ne-a comunicat, astăzi pe la trei ore trecute, o
serisoarea Domniei Voastre fără dată. Ea esto plină de cugetările şi hotăririle voastre personale și de aceea nici venim a le discută. Fiecare poartă
:. asupră-şi răspunderea faptelor sale.
PE
«Ca membri însă ai unui guvern naţional, angajaţi înaintea Marilor Puteri şi a Patriei -noastre,

noi

ne simţim

obligaţi către

situaţia,

voiţi a duce lucrurile, ca să statornicim aicea adevărata lor fiinţă.
«Subscrişii

au

fost, în adevăr,

pătrunşi

de

întru care

cutremur şi îngrijire la pri-

mirea augustului mandat ce a plăcut mărinimoaselor Puteri a no încredinţă. Grelele împrejurări, în cari ne aflăm, îndatoririle ce precumpănesc .
asupră-ne, soarta patriei noastre atârnând poate dela direcţia co vom da lu-crărilor, făceau ca să cugetim 'ziua şi noaptea cum vom împlini mai. bine
misia noastră. Intru așă stare și cu astfel de dispoziţie, ne-am apropiat do
Domnia -Voastră şi, întinzându-vă
al patriotismului vostru.

mâna, vam cerut concursul experienței şi
E

«Dar ce am lucrat noi în decursul atâtor zile trecute dela instalarea Căimăcămiei ? Necontenit în luptă asupra fiecărei idei, am pierdut un timp scump
în amânare din partea Domniei Voastre, tot pe a doua zi a trebii care se

cuveniă a se rezolvă po cât mai

în grabă.

,

«Infiinţarea unui minister, care să ne fie spre ajutor la ridicarea: marei
„noastre însărcinări, a fost o groutate ce cu anevoie am putut a o înlătură.
«Și pentru ce oare această greutate? Subscrişii nu voiau nici de cum să

coinpue ministerul din rudele lor.

:

«Ei au propus dintre bărbaţii aceia cari, în patria noastră, aii drepturi în
„opinia publică și cari, prin meritele lor, pot răspunde astăzi la însemnătatea -

împrejurărilor. Noi ne fălim a crede că compatrioţii noștri vor apreţui ncinteresarea şi dorința ce am avut pentru binele public, văzând persoanele chemate.la minister.
«Totodată, voind a statornici o bază pe cât înțeleaptă, pe atât şi: legiuită,

la toate lucrările noastre, am propus a se adoptă, drept marşă de conduită,
principiul majorilății. D-voastră aţi recunoscut dreptateași nevoia, lucrului, *
şi, prin jurnalul din 20 Octomvrie, aţi subscris la adoptarea principiului ma=
- iorităţii.
|
A
|
|
«Noi credeam că lucrările nu puteau mai mult să fie împiedicate.și că

acel rămas în minoritaţe trebuiă şi eră dator să se unească

jorității,

cu opinia ma-

i
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interes mare

veni îndată a ne arătă, că îndatorirea, luată prin

jurnalul din20 Octomvrie
eră numai pentru subserişii. o legătură sfântă şi
neviolabilă,
a
|
a
Ie
5

«Opinia, cea sănitoast a țării, trebuința cea neapărată a guvernu
lui de a
vedeă curat în jurul său, reelamau înființarea jurnalelor, sdrobite
sub gu-

vernelo trecute. Căimăciimia aveă novoie de lumini sub orizontul cel posomorit care o cuprindeă, și acea

lumină

'Mântuiloarele raze alo tiparului.

«Se decretă, dar piizirea aplicării

puteă

să-i vie în mare parte dela

|
legivirii din 1856,

|

Da
votată pentru

liber-

tatea presei.
e
a
«Ce aţi făcut D-voastră la această lucrare? -N'aţi voit a subscrie
! opinia
majorităţii! Undo au rămas însă principiile: cuprinse și subscrise în jurnalul

din 20 Octomvrie ?
ca
=
a
„«Subscrişii au început atunci a vedeă curat starea lucrurilor care îi -aşteptă.

“Inădușind însă în pieptul lor această tristă şi mult plină de îngrijire revelaţie, hotărîră a-și, împlini datoria până la capăt.
«După ce instrucţiile poviăţuitoare pentru facerea, listelor electorale se
desbătură şi se adoptară.în unanimitate, subscrişii- veniră asupra măsurii
nea-

părate de.a se face schimbări în administratori. Aţi propus; schimbarea ad-

ministratorilor de Roman, de Iași, de Fălciu și de.Ismail, şi feţele propuse

de D-voastră sau adoptat cu unanimitate,
o:
ci
|
- «Indatoririle noastre:nu se opriau însă numai asupra acestor ținuturi;
țara

întreagă aro dreptate să reclame îngrijirea 'noastră şi să no facă
răspunzători

pentru toată întârzierea și nchbăgarea în seamă cu care ne-âm purtă
în aceste

mari împrejurări. Subscrișii abiă au. pronunțat numele administratorilor
de
Putna și de Tutova şi D-voastră ne-aţi declarat că nu avem nici o
treabă

în administrație, că ca vă este

încredințată excluziv

vouă,

că veţi face ce

veţi vroi în acel ram și că se vor schimbă numai aceia din administrători

pe cari singuri veţi vroi.
«Dar

a

oare Convenţia şi Fermanul

Da

de instalare

subordincază

i
răspunderea

subscrișilor la voința Domniei Voastre? Suntem oare colegii voştri
în drepturi
şi în răspundere deopotrivă, sau niște subalterni plecaţi voinţei
co var plăceă

să arătaţi? Cu mâhnire vedem argumentaţia co faceţi, prin scrisoarea
voastră,
* În privinţa unui rol de subalternitate co credeţi că putem acceptă.
Digni“tatea noastră.și partea cea ;deopotrivăla mandatul pe care Inaltele'
Puteri

au binovoit a ne acordă nu no iartă a vă urmări pe câmpul acestei discuţii.
«Ministrul din lăuntru, în alo căruia îndrituiri căutaţi articole din Regleme
ntul

Organic pentru a vă sprijini argumentaţia, are, tot.după acest
Reglement, în-

datorirea de a ascultă de guvernul superior, şi acel guvern 'astăzi e
Ciimăcămia. Convenţia din ? (19) August și Fermanul de instalare nu desparl
e

zt
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îndatoririle nimănuia dintre Caimacami,
ci făcându-i răspunzători deopotrivă
pentru păstrarea liniștei în ţară şi pentr
u buna execuţie a reglementelor,-le
face
știut că ei sunt

autorizați a scoate, sub răspunderea
lor, pe toţi acei
dintre funcţionarii Principatului, cari. sar
abate din această stare de lucruri.
«De răspunderea
de
care ne. vedem

amenințați

prin Inaltul Ferman și de
îngrijirea de a nu se compromite soarta țării,
subserișii aflându-se pătrunşi,
au propus shimbările cerute de o strictă
nevoie şi de consideraţii vădite de
rânducala publică.
i
|
cc
i
BE
«Ntaţi vroita le primi şi ați părăsit ședin
ța Căimăcămiei, fără do a vă
îngriji de „dcosebite

le lucrări cari rămâneau' zăcătoare.
|
De
«Subscrişii Vau așteptat a doua zi;
abiă pe la două ore Și jumătate după
amiazi le-aţi făcut cunoscut că sunte
ți ocupat cu alegerile Eforilor şi
că nu:
puteţi veni. Subserișii vau invitat
să veniţi la şepte ore de scara,
conform:

cu jurnalul de sub No. 2, undese stato
rniceşte întrunirea! Caimacamilor, ori
în ce timp ar cere trebuinţa. "N'aţi vroit
a veni.
Sie
îi
Ar fi fost prea vinovaţi, dacă în urma
unor âsemenea împrejurări, subserişii
ar [i lăsat să treacă timpul, fără ca să
luoreze acele de a lor datorie. Sehimbările deci cunoscute de ncapărate s'au
fâcut conform art, 403, lit. C. din

Regulamentul Organic. D-voastră, în loc să
vă: aduceţi

aminte de jurnalul ce!
ați subscris în privinţa majorităţii,
aţi început a spune obştește că nu
veţi
recunoaște

acele schimbări. Oare nu vă îngrijiţi de
vreo răspundere?
„D-voastră, ca membrul Ciimăcămiei,
ca răspunzător de păstrarea liniştei
în ţară, aţi adunat în casa d-voastră mai
multe persoane; aţi primit ale lor
felicitări pentru ncunirea în care aţi venit
cu colegii voştri, le-aţi mulțumit
pentru toate câte vau urat și aţi declarat
că, se va face protestaţie în contra:
Căimăcimiei,

|
Ii
a]
«Oare astfel răspundeți la; îndatorirea ce aveţi
pentru păstrarea bunei linişte ?
«Subscrișii, voesc acum a-şi împlini o de
pe urmă datorie către D-voastră.:
Ei vă fac cunoscut că vă aşteaptă să veniţ
i a luă parte li Ofimăciimie, Cugelaţi, cugetaţi, la aceea ce faceţi: Aflarea
noastră la cârmiă este pentru puţine
zile; vieaţa întreagă, însă ne rămâne, întru
care conștiința noastră și judecata țării ne'vor urmări deapururea,
i
Sai
«Subscrișii vă declară solemn că ei sunt
hotăriţi a-și împlini cu nestrămutare datoriile ce-i privese și aruncă, în
faţa Naţiei şi a mărinimoaselor
Puteri, toată răspunderea:

consecinţelor ce ar putcă rezultă, asupra
aceluia
care, din priviri deosebite, ar cercă să comp
lice situaţia lucrurilor şi să aducă

nenorociri neprevăzute în patria noastră.

a

i
(8) V. Sturdza;

A. Panu.

aSecretarul Căimăcămiei, (s.) D. Stur
dza»
Analele 4. B.—Tom.

XXX.

— Alemoriile SSecţ. Istorice,

”
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DIMITRIE A, STURDZA

Logofătul Ştefan Catargiu adresează o a Il-a scrisoare Vornicilor
Vasile Sturdza şi Anastasie Panu în 5 (17) Noemvrie.
«Domnilor şi Colegi,
de
: «In scrisoarea ce am avut onoare a vă adresă mai înainte, și care are
, ”
îndeplinită
faptă
în
scop a preveni ruperea, între noi, rupere care acum este

socoțiam de a mea datorie a vă face cunoscut personalele mele cugetări în
privirea, răstălmăcirii dreptelor mele observări şi a cererilor legale către
poziţia fiecăruia. dintre noi, . dacă Dumneavoastră veţi. stărui a.urmări pe
calea în potriva: țărmurilor mandatului nostru, în potriva Convenţiei din 19
August, în „potriva stipulaţiilor organice, în .ceeace „se atinge de dreptăţile,

E

ee

ministerelor noastre,

* «Acest apel, ce am făcut.cu ţintire de împăceluire în numele legalităţii,
n'o, fost luat în băgare de seamă, şi mă văd: silit astăzi a declară că eu încetez a luă parte la toate acturile D-voastre, că mă despovărez înaintea
__ ţării, înaintea, Curţii Suzerane, înaintea Puterilor Garante, de toată. răspunderea personală, pentru toate măsurilece aţi luat dela, ieșirea mea din camera
Căimăcămiei,

precum

și pentru acele ce veţi luă pe viitorime ; că eu rămân

în aşteptare şi desăvârşită rezervă până la primirea înaltelor poronci.
«D-v. aţi binevoit a-mi face

un: răspuns.

foarte

îndelungat

meu

la zisa

scrisoare şi a, desvăli, întrun şir de argumente mult mai lungi şi pompoase
decât logice, un însemnător număr de griefuri, în puterea cărora vă credeţi
în dreptate de a exersă astăzi o putere suverană singuri, peste prerogativele
de membri

ai comisiei interimare, peste

|

legea noastră scrisă.

«Vă mulțumesc de lămuririle ce aţi binevoit a-mi da, căci ele produc

un:act, carele va puteă sluji (după expresia

D-v. politică) «ca o lumină sub

ă
orizonul cel posomorit al nenorocitei noastre ţări.»
«Nu voese altă dovadă în favorul meu înaintea opiniei țării și publicitatea,
ce negreşit veţi da,

mă va

scuti de justificaţia actelor mele.

.

«Nu-mi este dat de a judecă fără apel, dacă aţi avut sau nu dreptul.de
a vă constitui în Căimăcămie Princiară, părăsind portofoliurile .şi funcţiile
D-v., întărind hotărîrile tribunalelor, intervenind, fără ordinul ierarhic şi legal,

în drepturile unui Minister, în potriva legilor, în neștiinţa şelului său, care
eră nu numai șef al Ministerului, dar încă se găsiă colegul D-v., deopotrivă
|
|
în drepturi și în putere, prezident Sfatului administrativ.

«Aceste cestii de înaltă legalitate și competință atârnă încă dela o altă
juridicţie decât aceea a ţării, care le-a şi judecat, şi până când acea juri-

dicţie nu va sancţionă actele D-v,, nici mi so pare de cuviinţi a pune îna-

inte cu îngâmfare

patriotismul, cugetul,

responsabilitatea

D-v.;

din pricina
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tocmai a acestei responsabilităţi, ar fi fost mult mai înțelept din partea D-v.
ca să fiți în legalitate.
:
|

„<A înstală cu putere un director în neștiinţa Ministrului, totodată Şii co-i
legul D-v. în Departamentul pe care-l ocupă, cu dreptul rezervat de însuș
acel izvor, din care și D-v. trageţi drepturile deopotrivă cu dânsul; a des-

tituă cu mijloace militare ispravnicii ; a închide pe aceia cari, nevăzând

poronci
putere.
a-l opri
roncile

în

iscălitura şefului lor, sau opus cu legalitate ; a ridică cu dela sine
și cu călcarea legilor din mânile acelui Minister poliţia, jandarmeri a;
dela lucrarea telegrafică, și a arestă un ofițer care îndepliniă poacelui Ministru ; şi de atunci a poronci, a decretă, pe. temeiul a

două iscălituri numai, având pretenţii de a reprezentă o Căimăcimie de trei
membri ;. cu toate că s'a fost hotărît (jurnalul din 20 Octomvrie) că toate
lucrările, făcute în: majoritate; nu pot aveă puterea executivă decât sub trei iscălituri. Toate aceste, Domnilor, pot fi prea regulate, insă binevoiţi a recunoaşte

împreună

cu mine,

că nişte asemenea

mănare decât cu silnicia.
«Prin urmare cu am cugetul liniştit;

depărtez a recunoaște

în acest

apel

apelul

cu

D-v,

nimica

nu pot aveă ase-

puţin. mă

atinge, mă

patriotismul. pe care alcătuirile, D-v.

nimicesc; şi părelnica stăruință a D-v. de a-mi întinde
de acum înainte decât a-mi dovedi că «cutremurul», de
cuprins dela cea, dintâi 'zi, înaintea gravităţii misiei D-v.,
privirea consecinţelor, ce vor da mai în urmă acturile ce

mâna nu va sluji
care ziceţi că v aţi
astăzi îl aveţi în
aţi făcut,
i

«In cât priveşte îngrijirile D-v. cele mari şi fără interes în privirea fericirii sau a nenorocirii ţării, binevoiţi a mă crede, Domnilor, că am îndestule titluri la împărtășirea, lor. Eu. n'am intrat de ieri în trebile administrative ale țării, și dacă mă văd, dator. unei neaşteptate întâmplări, a fi chemat
acum la împărtăşirea guvernului, cu toate aceste îndelungate, loiale ale mele

slujbe trecute, nu mă ţine așă de departe
să fiu tentat a abuză

dela acest înalt post, pentru ca

de dânsul astăzi, ca, și când ar fi pentru mine o mare

norocire. | :
«Nu vă siliţi, Domnilor, a tăilmăci pe conta amânării. mele secretul întârzierii publicaţiei condiţiilor şi a listelor alegătoare ; conştiinţa publică; este
foarte pătrunsă şi convinsă în aceasta, ; publicul ştie foarte bine că v'aţi pus

în nevoie, spre a ajunge la țelul D-v., d6 a aveă în toate districtele oameni
de încrederea, Dv

cl cunoaşte

dar

foarte. bine

spre a vă înţelege în conlucrare.
«Nimic mai natural, și norodul moldovean
de lucrări, pentru
în această

că

voiţi a câgisă

vreme,

este deprins cu.asemenea fel

ca să se amăgească un minut măcar asupra intenţiilor D-v.

împrejurare ; precum

foarte

şti să preţuească devotamentul D-v.»

bine

ziceţi:.. «compatrioţii.

noştri vor
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3 «Puneţi îîn lucrare. alegerea Adunării, urmând marşa pe care aţi călătorit.
până, acum, și nu mă îndoesc că deputaţii aleşi în libertate de câtre buna.

cuviinţă naţională, nu vă vor aduce cu deosebire mulţumirile c6 aşteptaţi.
: «ln ceeace mă priveşte pe mine, binevoiţi a nu-mi face. o crimă,-pentru-'
că am primit mărturisirile de simpatie: a persoanelor, cari nu sunt lipsite” de

oarecare

importanţă În țară, toţi fiind

proprietari

Şi

cari

au ocupat funcţii

onorabile, şi. dar mi se pare că sunt foarte interesate la liniştea publică.

«Duhul legii alegiătoare,. care ni sa hărăzit, se pare a dovedi că puterile

au vroit a. face oarecare însemnătoare distincţie . principiilor de conservare
înfățișate, de către oameni, po cari a „lor proprietate Şi
|
avere leagă „către

soarta țării, |

i

«Iertaţi- mi a consideră aprobaţia + unor asemenea

E

persoane

ca: o: dovadă

că eu am urmat cu rezon interesului dreptăţii” și al păcii.: Acele persoane!
sunt materialnic interesate la prosperitatea, - viitoare, pe ocare D-v. puteţi poate
zări cu un chip mai degajat şi: mai ideal. .
ate
:
«Și acum, Domnilor, rămâneţi în puterea cu care 'v'aţi creat, fiindcă
se:
împacă cu cugetările D-v,, şi mă lăsaţi a! aşteptă de mai 'sus aprobaţia,
pe
- care curăţenia întenţiilor, mele legiuește şi pe care. fara mi-a, acordat.
«[Subseris: ) Șt Catargiu.s >

“In 5 (17) «și în 6'(18) Noomveio majoritatea. Căimăcămiei subserie

Procesele

verbale XII

Procesul: verbal

și XIII:

XII,

cAstăzi întrunindu-sc

în timpul cuvenit în camera: Căimăctimiei, d- lui lo-

gofât Ştefan. Catargiu 'neviind până-la 12. ore, 'conform

cu Procesul verbul

VII și I, subserişii au hotărît a , înaintă lucrările inî majoritate, drept care
s'a
încheiat acest Proces verbal.
a
(5), V. Sturdza,

«Secretarul

„Proces verbal XIII.

a

«Astăzi întrunindu-ne îîn timpul

cuvenit

A, Panu.

Căimăcămiei, ($.) D. „Sturdza.»

i

în

camera

Găimăcămiei,

a-

lo-

gofăt Ștefan Catargiu neviind până la 12 oare, conform. cu Procesul” verbal
VII şi I, subscrişii au hotărit a înaintă lucrările; drept; care s'a încheiat acest
Proces

verbal.

.

«(3.) Y, Sturăza,

«Secretarul

“In
verbal

6 (8) Noemvrie
XIV,

miajoritătea

Căimiicămiei încheie

în care justifică, dinaintea

A. Panu,

Căimăcămiei, (s-) D. Sturdza»

țării, purtarea

ei:

Procesul

.
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verbal] | NIV..

«Subscrişii sau cuprins de mâhnire

cetind

scrisoarea d-sale logofătului
Ștefan Catargiu. SI
a
IEI
aa
„«Spiritul-de animozitate, care insp
iră această hârtie, a făcut pe d-lu
i
logo
fătul
si adopteze, şi expresii, atingăto
are în stilizarea scrierii, sale,
și.
priv
iri
înșelate asupra stării lucrurilor,
precum şi asupra, unor drepturi
. ce iluzoriu

și-a

închipuit a: avea.

AND

aaa

r

ii
i
DE | - ra,3
„_ «Subserișii nu au'de pierdut
3
timpul în urmăriri de diatribe
; cj se pleacă
“ înaintea judecății țării, ce invo
acă d-lui logofătul, și aşteaptă,
în liniștea. conȘliinţei, 'sentinţa carese va .pr
onunță:de către Adunarea Naţional
ă. De aceea
nici xor:mai intr

ă în mai departe corespondenţă;
ci. de a.lor datorie soco- |
țese a însemnă într'acest Proces verb
al toate lucrurile în adevărata lor
fiinţă,
pe cari d-lui logofătul le preface
într'o stare cu.totul străină,
«D-lui logofătul Stefan Catargiu a
voit să facă din Departamentul din
Lăuntru
un guvern deosebit, al său propriu,
în care, să lucreze, după a. sa voin
ţă, cu
amploiaţii pe cari singur îi va aleg
e, singur! îi. va dirigiă,. și. pe cari
subscrişii vor datori a-i numi.
..,.
a
III
E
Ra
„„«De'aici întârzierea şi opunerea
în schimbarea administratorilor. . De
aici
paralizarea în lucrări şi disereditul
în care se află amenințat guvernul
a
cădei,
«Subscrișii intrase în marile

lor: îndatoriri, cu, inima deschisă,
cu cugetări
și de lealitate, şi : jată că desbinar
ea. d-lui logofăt . Catargiu
vine .a- face loc intrigilor din afară
Şi din lă
de. nepărtinire

asupra soartei sale.
«Oare

e

un
șitr
a aduc
u e (ara în îngrijire
a

nu eră acum timpul de a, lăsă toat
e ţinti

rile persoanelor şi de a nu se
ocupă decât de mijloacele, prin cari
să se poată da țării o Adunare Naţi
onală, o Adunare unde drepturile și.
datoria patriei să fie singura preocupa
ţie,
care; să predomineze la toate lucrăril
e ?, Subscrişii aceasta -au - dorit şi
„au

căutat

a.face,

e

Ia
. i
_
Da
«Inaintea însă. a unei opuneri sistpt
- :
ematice. din. partea d-sale dogofătu
lui Catargiu, de a nu lăsă colegilor săi
nicidecum dreptul de a luă part
e la denumirea: amploiaţilor şi la lucrările
ramului administrativ, subscrişii. şi-a
u
conformat. linia de. conduită după
Procesul „verbal de majoritate, înch
eiat
cu
d-lui logofătul Catargiu. Au

chemat șepte administratori, după rând
ucala, prescrisă prin art. 403 din Regulamentul
, Organic; toate celelalte prefaceri, 'atât
în ramul administrativ, cât și în cel deca
nie, se află făcute dimpreună cu d-lui
logofătul; ....: a
4
:. a
i
«După aceasta, mai multe măsuri te,
Eta
de respectarea legilor și; de pu
păzirea liuiștii publice, au trebuit să se adopte
ze. . :.
a
po
«S'a pus. sub arest pe fostul administ
rator al districtului Iaşi, d-l Caliman,
ii

%*
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pentrucă n'a voit a recunoaște numirea noului administrator; numitul a de-

clarat apoi că d-lui logofătul Catargiu î îi dase ordin a nu ascultă nicidecum
de majoritatea Căimăcămiei.
a
«Sa pus sub arest pe adiutantul care, fără a fi măcar de serviciu, a alergat,
după o poroncă dată acasă de logofătul Catargiu, la: Departamentul din Lăuntru
de a închis. uşile, a luat cheile și le-a dus la d- lui logofătul. Această s'a făcut,
-pentrucă unde ar ajunge lucrurile, dacă fiecare din Caimacami, șezând acasă,
ar da ordine după plăcere Şi ar întrebuința adiutanţi spre împlinirea iucestor ordine.

«Sa destituit pe directorul Dipari tamentului din Lut; vornicul Iordache
„Pruneu, pentrucă * fiind chemat la şedinţa - Consiliului, n'a voit să iiea nicidecum "parte Ia lucrări; d-lui: aveă, dreptate ' să-și: dea

a sa deosebită

soco-

tință, dacă nu sar îi unit cu “ceilalţi membri, dar nu să se scoale, fără si
voească a intră, măcar în lucrări. Urmarea sa eră o vădită nesubordinaţie și
nu: pute a fi tolerată,
a
: «Poliţiei şi jandarmeriei sau dat! ordine pentru! ca să. fiee cu luare aminte
la păzirea rânduelii. legale, a liniştii publice şi, pentru aceasta, li sa prescris să se supună poroncilor acelora, cari vor ieși din : cancelarie cu înzestrareă! formelor cerute 'de-legi, iar nu la poronci ieşite din casă particulară,

precum acele: slobozite'” de 'd-l logofăt Catargiu de acasă dela: d- hui, care nu
aveă nici una, din: înzestrările” unei hârtii “oficiale.
A Cazurile” judecătorești s'au! cercetat şi s'au mărginit după cuprinderea art,
4 din ' Procesul verbal: din 20 Noemvrie, încheiat: cu d-l - logofăt Catargiu ;
lucrări cari deopotrivă sunt în cea mai mare parte subsoriso și de d- lui
“eSubsorișii n'au recunoscut

dreptatea d-sale logofătului Ştefan Catargiu de

a trimite prin telegraf protestaţii afară din ţară, pentru a cere ajutor la împlinirea dorințelor sale. După Convenţia: încheiată la Paris şi după 'toate
dreptăţile legii, administraţia din lăuntru fiind neatârnată, subserişii au socotit
că este o crimă "naţior: ală şi o violare; a Convenţiei de'a se cere intervenţii
străine, şi mai vârtos acum: când, după Fermanul de instalare, Căimăcămia

este chemată a exercită! mandatul său-sub o mare răspundere.
«D-lui logofătul Stefan Catargiu caută a desfiinţă,! prin scrisoarea sa, puterei
și aplicaţia Procesului verbal ce a încheiat, pentru ca principiul: majorităţii

să prezideze pururea, la toate lucrările. Dacă, după cum: voește a statornici
d-l logofăt, socotință majorităţii n'ar putea a se aduce în împlinire, decât
numai atunci când minoritatea ar subscrie lucrările, apoi principiul majorităţii nu numai

că ar deveni iluzoriu, dar

totdeauna, când n'ar voi

încă sar supune minorităţii, care

să subscrie lucrările majorității, ar paraliză acele

lucrări şi, prin urmare, ar face 'ca majoritatea să asculte de minoritate. Prin
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Procesul “verbal No. I,, adoptându- se principiul majorităţii, subscri
erea minorității; în lucrările. acele în cari n'ar fi unită, esto mai
vârtos, o consecință
neapărată a principiului de majoritate, care dovedeşte supunerea
minorităţii,
nu numai în. princip, dar și în faptă, datorind a subscrie lucrăril
e la cari
n'a fost unită. Opunerea, dar a minorităţii sau depărtarea, sa. nu preschi
mbii
nicidecum. legalitatea și. „Puterea, principiului majorităţii, care îşi aduce
în

împlinire lucrările sale.

|

Acestea sunt cuvintele cari subscrișii în. curăţenie de conştiinţă le
însem-

. nează într'acest Proces . verbal, pentru „ca la timp să servească de lămuiri
re

asupra lucrărilor lor, Ei, văzând că d-l logofăt Catargiu turmoaz
ă, „unor înspiraţii neprimite de Convenţie și de Fermanul de instalare, n'au
putut: lăsa

țara în unda acelor inspirații; ci pătrunşi de datoria lor, de răspunderea ce-i

priveşte, au luat: toate: „măsurile, pentru. ca. ordinea, “legală, liniştea,
şi buna
petrecerea tuturor. în „deobște să fie mănţinută,; au înaintat lucrările,
pentru
ca: listele electorale. să fie. “desăvârşite îîn terminul proscris de legrea,
electorală; și au Dotărit a-și. urmă mandatul lor în toată a sa întindere, fără
a se

opri 'de: consideraţii personale şi. a se sprijini în fața oricărei împrejurări, ce
ar veni să complice sau. să: paralizeze starea cea, adevărată a lucrurilor, |

«Subserişii: nu au decât o singură, ţintire:
tinire și lealitate.. De aceea nu văd înaintea
la împlinirea: acestui, mandat.
«Ei vor “merge pe calea acestei datorii.
că oimenii: cari se ' devotează „principiilor

a-și împlini chemarea cu nepărlor decât datoria care- i "chiamă
o
Ei nu-și fc îinsă iluzii; ei “Ştiu
sunt totdeauna rău judecaţi de

partizi, ce se formează în jurul: unui nume. Fie, însă oricare judecată formată
de aceste .partizi, subscrișii așteaptă :. sentinţa lor. "dela Dumnezeu și
dela
Patria lor. Ei au, zis în proclamația. ce au adresat-o țării, că chemarea Căi-

„măcămiei este de devotament, şi de o întreagă abnegaro. Subserişii,
vor dovodi acestea. prin fapte... za
ctg
:
NR
DEEE

IRI

LR pia
i
„tiai

IE

e

|

“aSusorişi-) V: Sturăză, A: Panu.

«Secretarul Căimăctiimiei (s.) D. Sturdza

Două incidente - privitoare la: volaiunilo exterioare s'au “ivi, în
aceste momente grave: încetarea: funcțiunii de Capukehaia al Moldovei a Hatmanulti Ioan Fotiadi și executarea, Egumenilor. Greci

pentru plata, unei sume de 12.500 galbeni.
“In '5 (17) Noemvrie Secretarul do” Stat al: Moldovei trimite d- lui

loan Fotiadi

următoarea,

depeșă

Serviciul Guvernului, No. 5 178.

telegrafică
.

la Coistantinopole:

« D-sale, Iatmanului Ioan Fotiadi | la Gonstantinopole.
«La 19. :Oetomvrie. proniulggându- -se Convenţia din 19 August şi: Căimă-

|
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căimia, fiind instalată, vi se face cunoscut că, pe temeiul art. 9 din Convenţie,
funcţiile d-voastra de Capulehaia la Constantinopole, au încetat din ziua de
19 Octâmyvrie. Onorariul D- voastră fiind dar numai până în arătata zi, sunteţi
poftiţi, ca să ţineţi în păstrare până la altă înştiinţare, sub inventarul cuvenit,
toate hârtiile alingătoare de

însărcinarea

ce aţi avut.

“Secretarul Statului 6) V. AI cesa n d: rî.o

În ?7 (19 ) Noemvrie Consiliul Administrativ adresează Căimăcăniioi,
sub No. 5.168, următorul 'Rapobt privitor la suma de 12 „509 galbeni, ce "este a se oxeculă dela LE gumenii Greci:
ia
Tnaltei Otimăcăimii,

i,

«Prin Reglementul

a se luă

te

Orgânic, capul al 3-lea, anexa litera G;. se hotărăște de

o parte din

veniturile “mânăstirești în

sumă, de 450 mii lei sau

"12, 500 galbeni. Pe acest temeiu fostul Domn Mihaiu Sturdza, la anul 1848,
asupra anaforalei Sfatului Administrativ Extraordinar sub No. 1.571, din 25

Iulie acel an, urinat după ofisul cu No. 16, a însemnat următoarea rezoluţie:
«In privirea „neîncăpuirii

de faţă a Visteriei, și în privire că proestoșii mâ=-

«năstirilor nu au fost următori împărtăşirilor ce li s'au făcut întru aceasta,
«se

încuviinţează

a

se

face grabnică aducere

întru

împlinire, pe temeiul

«împărtășirii Impărătescului Consulat a] Rusiei din 17: Fevruarie sub No. 9».
După această hotărire, s'a: tras! subvenţia dela mânăstirile închinate locurilor de
urmă a
folosesc
Poartă,

jos, regulat, până în anul 1855, :când, după! "lucrările Guvernului,
se trage o mai mare parte din veniturile mânăstireşti, ca unele ce se
ds: un venit: colosal, — lucruri" cari au fost întinse pină și la Inalta
de unde apoi a venit o scrisoare din partea Ministrului pricinilor

“străine din Constantinopole către fostul Domn

Ghica, cu data din 12. Maiu

1856, mijlocitoare de a lăsă în statu- -quo această chestie. Asupra acestei sorisori, fostul Domn Ghica a însemnat următoarea, rezoluție: «D-lui vornic De«partamentului lucrărilor publice va mănţineă statu-quo, neîmplinind mai
«mult dela . mânăstirile

închinate decât

«hotăriţi a se. da, și fiindcă, după
«plăţile, apoi - Departamentul,

«dreptul pe egumen».

-

acei 12.500 galbeni.pe an, ce sunt

cum ne-am. încredinţat, posesorii amână

pe lângă

secfestrul : pus, .va

execută și deu-

..

„«In temeiul acestor deslegări, îîn lemoiul hotărivilor Sfatului. Administrativ,
din anul 1857, împărtășite prin adresele Secretariatului de Stat sub: No. 1.466

și 4.712, şi a rezoluţiei fostului Cuimacam Prinţ Vogoridi, însemnată ăsupra
anaforalei Departamentului Lucrărilor publice cu No. 3. 745, în cuprindere:
«Depart tamentul

din Lăuntru

va rândui un ofi ițer de jandarmi, care dimpreună

«cu un revizor al Depaitamentului Lucrărilor publice va exceută împlinirea
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«banilor»; acel. Departament necontenita stăruit pentru incassarca
subvenţiei,
care acum, se suc aproape li 28.000 galbeni, şi nici un rezultat
n'a, căpătat,

necunoscând. motivul după car
au; e
rămas imânate lucrările înaintate pentru

împlinirea, banilor, din care. împrejurare. astăzi se vede învăluit
, și în nepu-

tinţă de, a-și înaintă lucrările sale. a
«Aceasta. dar supuindu-se cunoștinței Sfatului Administrativ

a
Extraordinar,

prin referatul sub :N0.. 5.015, zisul Departament al Lucrări
lor publice a mij-

locit de a se luă, în consideraţie nevoile sale și a so hotări cele
de cuviinţă,

pentru. încăssuirea

subvenţiei.și a dobânzii pe vromea

cât nu sa plătit, așă

precum și acel Departament a plătit dobânzi. i

«Prin urmare. Sfatul, luând în trataţie descrisele. împrejurări, este
de soco-

tinţă a so execută împlinirea subvenţiei cuvenite delu mânăsti
rile închinate

locurilor de jos, pentru

definitivă hotărire.»

care cu onoare referează onorabilei Căimăcă mii, spre

o

Rezoluţia, Căimăcămiei

dă următoarea,

hotărire:

«Se încuviințează împlinirea, sumelor rămășelnico din
subventia mânăștirilor grecești, luându-se măsuri serioase atâţ către Egumen
ii, cât și posesorii. mânăstirilor. lar aceasta se :va publică.» :
m

In 10 (22) Noemvrie Afit-Boy înaintează Căimăciunici
depeșe telegrafice primite dela; Inalta Poartă:

textul unei
e

« Domnilor, .
«Âm onoare a aducela cunoștința D-voastre
„că am primit dela E. Sa
Ministrul Afacerilor străine următoarea depeșă, telegralică;:
|
«Spuneţi Caimacamniei să nu facă nimic relativ la. mdânăsl
irile grecești

până la epoca când aceaslă afacere va fi definitiv regulată, confor
m Fermanului Imperial
|
Ma
aia
a.
|
|

o

dS) Afita

Amândouă, aceste incidente
au cauzat la, Constantinopole o rare
agitație și au complicat situaţiunea Guvernului Otoman,
căci acesta,
nu se așteptă ca majoritatea Caimăcămiei să susțio cu
energie. că,

din ziua promulgării Convenţiei din 7/19 August 1858,
Principatele-Unite Moldova și Valahia au intrat în dropturile lor
de Auto-

nomic, garantată, de astă dată în mod formal prin un Tractat
European.
liră * vederat' că Guvernul Oloman simțiă că nu mai
aveă dinaintea sa pe foștii Caimacami, cari erau consideraţi de
Inalta Poartă,

și se considerau ci înșiși ca, funcţionari ai Sultanului, ci
un. guvern
național,

care

se

sprijini pe

ţară, dar speră

încă

să

poată

sur-

00
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prinde și intimidă pe Vornicii Vasile “Sturdza și Anastasie Panu,
dacă 'se va sprijini pe minoritatea, care se supuncă la poruncile ce
sosiau dela," Constantinopole. Nici L.ogofătul Ștefan ' Catargiu, nici
Guvernul

Otoman

că

nu 'pricâpeau

situațiuncă anterioară nu se mai

puteă susțineă în Principate cu ordine dela, Inalta Poartă “Otomană.
Autoritatea Guvernului Otoman și a Logofătului Ștefan Catargiu
a fost adânc, și definitiv sdruncinată, “din momentul în care Afif-Boy
și Stefan. Catargiu au primit a veni împreună în camera Căimăcămiei pentru a discută situaţiunea lor cu majoritatea; căci Afif-Bey
veniă cu «Ordinele dela Constantinopole», iar Ștefan Catargiu” declară «că nu se încape deliberație, când urmează poruncă».
Aceasta, se constată prin Procesul verbal XV, cu două anexe ală-

turate, din 9 (21) Noemvrie:

-

«Domnia lui adjutantul Mavrodin, înfăţișându-se către subserişii, le-a arătat
că Excelenţa Sa Afif-Bey are să vie la 12 oro în camera Căimăcămici, să

- -comunice la tustrei membrii ei o depoşă, cec ar [i primit dela Guvernul M.
S. I. Sultanului.

:

Sai

«Subserişii fiind dar întruniţi în camera Oiimăcămici, şi după ce au primit
pe d-nii funcţionari ai diferitelor tribunale, au văzul viind şi pe d. logofăt

Ștefan

Catargiu, când a sosit şi E. Sa Afif-Be y, întovărăşit de d. Adossides,

secretarul său. Domnul 'Adossides ătunci, în numele Excelenței Sale Afif, a
dat cetire unei depeșşi, adresate în persoana lxcelenţei Sale.
«Subscrișii, vorn. Vasile Sturdza și vorn. Anastasie Panu, au rugat pe B.

Sa să so facă în scris Căimăcămiei de acele cetite, după care d. Adossides
a scris hârtia, de pe care se trimete copie Consiliului.

«Subscrişii vorn. Vasile Sturdza şi vorn. Anastasie Panu au răspuns cum
că trebuo să delibereze asupra celor scrise; d. logofăl Ştefan Calargiu a
declarat însă că nu se încape deliberaţie, când urmează poroncă. Subscrişii
însă, după datoria lor de guvernământ naţional, au socotit că sar arătă ne-

vrednici de 'dignitatea neatârnării ce se dă Căimăcăimiei prin Convenţie şi
prin înaltul Ferman de instalare, dacă n'ar oumpăni În libertate de conștiință
fiecare act ce are a desăvârși.

«De aceea au stăruit a arătă E. S. AMfif, căci nu pot da nici un răspuns,
mai înainte de a li se lăsă timpul spre a deliberă.
«Excelenţa Sa, recunoscând că propunerea subscrişilor este întemeiată,
Sa sculat să se ducă, invitând şi-pe însuș d. logofăt Ştefan Catargiu, ca să
stea să delibereze dimpreună cu subscrişii.e
«Indată iînsă ce aa ieșit E. S, Afif, dimpreună cu secretarul său,

sa sculat
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şi d. logofăt Catargiu și: repetând că nu încape deliberaţie,
a părăsit camera
Căimăcămiei. .
pe
i,

«Subscrișii, rămâind. singuri, au cetit cu toată luarea
aminte hârtia lăsată
de Ex. Sa Afif, și răspunsul care i s'a făcut se alătur
ează Consiliuluişi i se

face invitare a publicăîn limba română și acea france
ză atât hârtia lăsată
de xcelenţa Sa Afif, precum și răspunsul Căimăcămiei.
|
|
|

a

|

a(Subserişi:) V: Sturdza, A. Panu.»

«Secretarul Căimăcămiei, (s.) D. Sturdza»

Anezu

1.

Afif-Bey:

— Comunicarea,

făcută

Căimăcămiei

Moldovei

do

călre

«Din ordinul Guvernământului M, S. |. Sultanului, Augustul
Suzoran al
Principatelor Moldovei şi al Valahiei, am onoare a comunic
ă onorabilei:

Căimicămii a Moldovei, că Inalta Poartă, încunoștinţându-se că Căimăcămia
a
făcut acte în contravenţie cu Fermanul Imperial și Regulamentul Organic, lucru

contrariu dispoziţiilor citatelor statute, cari trebue aplicate,în timpul
provizoriului,
dezaprobează acoste acte, după cum și schimbarea funcţionarilor
și a amploiaţilor dela olaltă, Ea vrocşte ca să fie o înţelegere unanimă.
întro
membrii săi la fiecare decizie importantă. Nici un spirit:de partidă nu trebue

să conducă faptele lor,.şi Căimăcămia va fi răspunzătoare de: tot ce'ar puteă

aduce agitaţie în

Convenţiei,

ţară. Inalta

esto rezervată viitorului. Domn.
DE

Poartă

înștiințează
mai

departe, că aplicarea,

afară de aceea ce se ține strict de dispunerile legii electorale,

a

e

:

sa

e

N

«(Subsoris:) A fi f.»

Anexa, 2.— Răspunsul Căimăcămici Moldovei la comunicarea, lui
AMfif-Bey:: |
Pi
a
De
«Eacelenţă,
„«Căimăcămia

Principatului Moldovei,

deliberând asupra

cuprinderii notei

co i sa împărtășit astăzi.de I2x. Voastră, are onoare a vă încunoștință
că,
în ochii . majorităţii membrilor acestei Comisii, acea, hârtie nu poate avei,

altă valoare decât a unci: opinii rostite de Ex. Voastră asupra măsuril
or luate de Căimăcămie în deplinătatea driturilor ei și sub răspunderea
sa.

Căci ce alt caracter âr puteă Căimăcămia atribui acestei note, când'ca nu
cunoaşte până ăcum cu ce titlu i-aţi prezentat această hârtie, când Ex,
Voastră nu aţi avut nici o misie oficială decât a ceti' Iatişeriful
şi: Im pă-

rătescul Ferman de instalare: Şi în adevăr, aceasta rezultă utât din cartea
vizirială cu data din 9 (21) Octomvrie 1858, prin care Inălţimea Sa Aali-Paş
a,
anunţă Căimăcămiei venireaşi misia .Ex. Voastre, cât şi din declaraţia mai
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iii

din:urmă, prin care Secretarul Vostru ne-a înștiințat că misia Ex. Voastre
nu ar fialta decât acea însemnată

în sus citata carte

vizirială, No. folosim

de această ocazie, pentru a exprimă Ex. -Vuastre sentimentele de inaltă con| sideraţie, «cu: care avem onoare alai

Ex Voastre

prea supuşi

servi.

"al5) V. Sturăză, A. Panu
)

Logofătul Ştefan Gatargiu :a pus în executare declaraţiunea sa,
«că nu încape deliberare; când urmează poroncă», prin atitudinea.
sa violentă față de d-l Tarii ialkiu, precum “se constată de acesta prin .

Raportul adresat Căimăcămiei

în, 9/21 Noemvrie:

- . .

«Onorabilei Ciimăcămii a Principatului Moldovei.
;. «Directorul Departamentului din: Lăuntru.':
IER
câstăzi, la'3 ore după amiază, când .subserisul to află. oxorsând funcţii
sale.în camera: Departamentului, a intrat domnul Ministru:m'am. sculat, în-

dată, i-am cedat cu tot respectul biuroul. D-lui, adunând pe toţi amploiaţii
Departamentului,în faţa unui public numeros, a declarat că, după o depeșă
vizirială, toate lucrările Căimăcămiei sunt anulate și -că, prin urmare, cu nu
mai sunt director
: Departamentului. Am răspuns că nu am nici o comuni-

cație oficială,. că acestea sunt acte privitoare. pe Căimăcămie, iar nu po Departament; că numirea

mea este în puterea

decretului

Căimăcămiei,

şi că

numai-dela Ciimăcămie
pot primi destituţia mea : «Eu sunt Caimacâm», a
răspuns domnul Ministru cu energie, «şi-ţi poroncesc să ieși». Asemenea a poroncit şefilor do secţii a nu-mi da ascultare,
nu-mi prezentă nici o hârtie.
Vroind a mă retrage din cabinetul d-lui: Ministru în cancelaria Departamentului, cu hârtiile ce aveam în mână, d-l Ministru, smulgându-mi hârtiile,
a strigat că n'am voie să ieau nici o hârtie şi a poruncit să-mi oprească: in-

trarea în orice odaie a Departamentului și să mă dea afară din Departament.
Jandarmii, alergând în cameră, s'au oprit înaintea acestui ordin arbitrar; atunci

d-l Ministru însuş, lăsând biuroul, m'a apucat de mână, repetând jandarmilor
ordinul de a mă da afară.
|
«Subserisul, ca să nu dea loc unui scandal regretabil, şi pătruns de datoriă sa de a se țineă în-cea mai strictă legalitate, s'a retras, Acestea cu respect le" supun onoratei Căimăcămii, spre a regulă celo. de cuviință».

Această situaţiuno s'a accentuat încă mai tare prin oa doua
convorbire îîn camera Căimăcămiei între aceleaşi persoane, constatată,

prin Procesul. verbal XVI din 14/26 Noemvrie.

«La '12 ore amiazi, d-lui aghiotantul colonelul Mavrodin s'a înfățișat înî Camera Căimăcămiei, şi a anunţat subscrişilor că.Exc. Sa Afif-Bay are a veni
la 2 şi jumătate ore. La timpul. însemnat, Exe. Sa a sosit, și găsind numai

4
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pe subscrișii în camera, Căimăcămi
a. întrebat
ei, dacă logofătul Stefani Ca- !
targiu nu a venit. D-nii vornici Vasile Sturdza și Anastasio "Panu au răs-

puns că d-l logofăt nu a venit; iar Ex. Sa Afif, prin secretarul său; zicând

că ora este înaintată, s'a adresat către subscrișii şi le-a cetit' două depeși către
Ex. Sa, din partea Ministerului trebilor din afară din. Constantinopole.: Sub-

scrişii au întrebat atunci, dacă lise dă copie de pe depeşile 'cetite. Ix.i Sa
a zis că nu este autorizat într'aceasta, cu atât mai puţin cu cât Căimăcămia
ar [i dat formă de notă comunicaţiei ce'i s'a-făcut. Su rispuns 'Ex. Sale,

că subserişii, având
de apărat dreptăţile ţării în. toate” împrejurările şi cunoscându-se supuși unci „mari răspunderi, trebue să aducă la cunoștință publică toate lucrările lor în asemenea privire și că de aceea au dat în cunoş=
tința publică şi comunicarea ce li s'a ficut de Ex. Sa do pe cea dintâi
depeşă, precum și răspunsul
ce s'a făcut Ex. Sale.

«Nu mult după retragerea

Ix.

venit în camera Căimăcămiei,

do :Ex. Sa Afif,

ae

Sale AG,

d-l logofăt

Stefan

Catargiu

a

întrobând desspro comunicarea co > Sar fi făcut

n

ia

Si

|

«Subscrişii au arătat că depeșile i Sau cotit fără a i se Lăsă copie, că
sonsul lor, pe cât își aduc aminte, este” «că “majoritatea Căimăcămiei - este
«hotăritoare

pentru trcbile, curente, iar pentru explicări de Convenţie urmează

«a'se referă; că schimbările făcute îîn amploiaţi se consideră de Inulta Poartă
ca ilegale şi că ca dezaproboază adoptarea. unei nouă forinule>.
«După aceasta Logofătul Catargiu s'a retras.
| «Luând deci în privire faptele mai sus arătate, cum şi cele expuse în
Procesul verbal :XV din 9 Noemvrie, subscrişii au hotărita trimite pe Mi-

nistrul Sceretar de Stat la Ex. Sa Afif-Bey, şi a-i declară următoarele:
«Că Guvernul nu cunoaște sub care titlu Ex. Sa i-a comunicat pentru u
«doua „oară depeși dela Constantinopole, carii sunt cu totul personale ; că

«Guvernul y—neprimind vreo carte vizirială, care îl creditează pe lângă dânsul
«cu un titlu de agent oficial, afară do misia ce are în privire către cetireu
«Fermanului Imperial de instalare, misio caro a încetat; cu 19 Octomvric, el

«nu crede că poate intră în vreo relaţie diplomatică
«că, pe de altă parte, Guvernul

«Ex.

oficială cu Ex. Sa;—

a văzut cu mâhnire? adunându-se

pe lângă

Sa, dela sosirea sa în Iași, oarecare partidă care caută a răspândi în -

«toate "chipurile știri
ş
îngrijitoare în public și a întreţincă o oarecare agitaţie;—

«că astfel această partidă sa dus cu grămada la palat; când Ex. Sa a făcut
«cunoscut Guvernului. întâia depeşă, șşi că de atunci inimicii odihnei legale
«răspândesc ştirea că, va sosi în curând un Ferman de destituire şi vorbesc
„«chiar de eventualitatea, unei interveniri armate din partea: 'Turciei ;—că, ce
«este mai mâhnitor în toată această împrejurare, este că: toate aceste ştiri
«se atribue Ex. Sale, și Guvernul are cele mai mari greutăți a le arătă fal-
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«sitatea lor, 'căci sosirea, succesivăa depeșilor din Constantinopole dă loc, din

«nenorocire, la tot felul de interpretări 'răuvoitoare

; — că prin

urmare

Gu-

«vernul, 'care este răspunzător pentru ordinea publică, credo :că e de nevoie

«a Încunoștință despre aceasta pe Ex. Sa, rugându-l să iea' măsurile ce va
«socoti de cuviință, pentru a face să înceteze această stareă lucrurilor, care

«aduce spiritele într'o agitaţie: necompatibilă

cu liniștea : corută, .pentru : să-

«vârşirea actului solomn al operaţiilor electorale';— și că: Guvernul aduce
«acestea la cunoștința Ex. Sale în privirea către. respectul ce se :cuvine
«sfintei

legi a. ospitalităţii». :

a

- «Subserişii încheie totdeodată publicarea acestui Proces
torul

Oficial»,
Ia

-

ar
i
îi E

CEI

RR

E

verbal în «Moni-

N
e IRI
ae
«(Subseriș
i:)A. Panu.
V. Sturdza;

«Secretarul Căimăcămiei, (s.) D. Sturdza.»

„. Autoritatea, Porții: slăbise întru atâta, încât Puad s'a văzut silit
a inventă pentru Afif-Bey o comunicare directă și specială către
Căimăcămic, cerând un răspuns categorie de «așă sau nu»; Logofătul . Ștefan: Catargiu a, însoțit:și de astă dată: pe Afif-Bey şi pe

secretarul acestuia, Adossides,: intrând și ieșind din camera Căimăcămiei odată cu dânșii. Aceasta, s'a constatat prin Procesul verbal
A VII din 18 (30) Noemvrie. ... :
+.
a

„Astăzi întrunindu-se subserişii la timpul obicinuit în camera Căimăcămiei,
au primit următoarea depeșă telegrafică dela Constantinopole, din 17
(29)

Noomyrie:
a
«Marele Vizir, Căimăcămiei Moldovei la laşi

-

«Constantinopole, 29 Nocmvrie.
pc
Ma
«AŢif-Bey este însărcinat din partea Inaltoi Porţi a vă face comunicații
în
«numele și din partea, Guvernământului Imperial. Sunteţi invitaţi a
vă con«formă lor.
Ia

«Pentru Marele Vizir, Ministru trebilor străine.
”

!

,

|

!

s(s,) Fuad.

" «După ce d-lui colonelul-adjutant Mavrodin a' anunţat subserișilor venirea

E. 5. Afil-Bey pe la ora 1, a intrat la 12 jum. d-lui logofăt; Ștefan Catargiu

în camera Căimăcămiei.-La invitarea ce i-au făcut

subscrişii a luă parte la

trebile curente carise tratau, d-lui logofătul a răspuns, că acum nu poate

încă luă parte la lucrări. Dup acest răspuns subscrișii au urmaf, înaintar
ea
lucrărilor cu d-l Ministru de Finanţe, fiind ziua însemnată pentru Departa“mentul său, iar în tot: timpul până la sosirea E. S, Afif-Bey, d-lui logofătul

a stat deoparte.

|

a

e
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«La, ora fixată,E. S. Afit-Bey, însoțit de secretarul său d-l Adossides, a

venit, faţă fiind în cameră d-nii miniştri, Secretarul de Stat, de Finanţe, loc-

țiitorul de Hatman şi Secretarul. Căimăcămiei.

i

«D-l Adossides a întrebat îndată, dacă Căimăcămia a primit vreo depeşi

dela Constantinopole; subscrişii au dat cetire

sus citatei depeşi a Ministe-

rului trebilor din afară.. Atunci E. S. a declarat

Căimăcămiei,

«D-l Adossides

o

De

a dat iarăș cetire acelor

că are a face comunicaţii

|

două

din urmă

a

depeşi citate în

“Procesul verbal No. XVI; apoi a cetit o depeşă prin care se ziceă, că Inalta
Poartă nu recunoştei, destituirea d-lui Fotiadi din postul său de Kapulihaia,

căci numirea acestuia este numai un atribut al viitorului prinţ ; în urmă .a
declarat verbal că E, $. este insărcinat acere roînturnarea, la postul său a

fostului director al Departamentului din Lăuntru, care s'a destituit fără consimțimântul 'd-lui Catargiu ;. şi, în sfârşit, a arătat. că, „afară de acestea, II.
S. cere destituirea imediată a directorului de telegraf, care a refuzat a primi

depeşi cifrate. .
|
Di
A
+ Subserişii au cerut, după ce li sau făcut aceste comunicări, ca E. S. să
formuleze toate cererile sale în scris.
o
De
i

"cE, S,, prin d-l Adossides, a declarat că datoria împusă de călre guvernul .
său îl face a da aceste comunicări şi-a cere răspuns «dșă sau. nu» (oui

oa: on); că acum depeşa Marelui Vizir dovedind caracterul oficial al Lixcelenței Sale, se poate da răspuns şi la întâia depeşă, dată în scris de E. $.

«D-lui logofătul Ștefan Catargiu a arătat că opinia d-sale esle a se conformă la această depeșă, fiindcă se acordează cu aceea ce a cerut. |
LL

"«Subscrişii însă au răspuns E. $. Afit-Bey
: — că, guvernul de astăzi esto

un guvern naţional, care, având o mare răspundere în faţa ţării, este dator

a-i da seamă de toate lucrările sale; — că de aceea E. 8. Ai-Bey este

rugat a da în scris ori-ce comunicaţie ar fi însărcinat să facă ; că; după
depeşa primită, dela, Constantinopole, subserișii nu pot recunoaşte Excelenței

Sale alt caracter decât acela de a da guvernului comunicațiile ce ar fi primit
dela Constantinopole și. că, îndată ce asemenea comunicaţsunt
ii făcute, caracterul său se cunoaşte contenit, fiindcă Căimăcămia, n'a primit dela E. S.
Afif-Bey creditivele prin 'cari E. $. ar fi acreditat ca agent lângă guvernul

Moldovei
; — că asupra comunicărilor de mai înainte s'a făcut E. Sale răspunsul cuvenit;— că acum se văd acuzații grave şi adevăruri intervertite ;
de aceea subscrişii au "nevoie de a primi în scris. asemenea, comunicaţie,
pentru a discută asupra competinței şi a: cuprinderii lor;— că, în faţa da-

toriei ce zice E. S. Afif-Bey
că are de împlinit ca funcţionar al Majestății
Sale Imperiale, subscrișii au şi ei o datorie, care este naţională, și că E. $.
să fie încredințat că subscrișii o vor împlini-o până la capăt; — șifîn sfârșit,
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că chipul cu care E. S. a, înfățișat subserișilor. cerbrile sale, supt cuvânt.că
să i so. răspundă caşă :sau. nu», este un chip caro ar.semănă cu o violenţă
şi dar subscrișii întreabă să răspundă, și E. S$. cașă sau nw, dacă voeşto a
intrebuință. violența în cererile sale...
i
«li. S. Afif-Bey declară, că a executat numai ordinele. guvornului său şi
așteaptă răspuns,-:
a
u
.
«Dimpreună cu E. S. Aft-Bey, sa retras şi d-lui logofâtul Catargiu ; iar
subscrișii. au hotărit a însăreină pe d-lui Ministrul Secretar de Stat să meargă,
la E. S. și să-i declare. verbal: — «Că guvernul, cu' toată. bunavoință .do a
«pune un cupăt - neînţelegerii .ce există între d-lui logofătul Catargiu și ma«joritatea, Căimăcămiei, el.nu. poate” faco nimic, decât numai. pe arătări: în«scrise, :căci, răspunzător.de actele sale, guvernul nu, poate luă vreo decizie

«asupra unor. simple comunicaţii. verbale ; că numai avându-le

în. mâni, le

«vor. puteă exaumnină, cumpinind drepturile și. îndatoririle ţării ; că, prin ur«mare, guvernul îl însărcinează a cere dacă E. S. va voi să dea o comuni-

«care în scris, pentru a, ști cum să facă mai potrivit cu răspunderea ce are

«înaintea ţării, căci, în cazul contrar, guvernul nu, poato decât să rămâie
«în cea mai mare rezervă, înaintând lucrările sale pe culca legală, în pu«terea Formanului de. instalare», Drept care s'a încheiat acost proces-verbal,
care se va insoră în «Monitorul Oficial».
|
it
aţSubserişi:) V. Sturdza, A. Panu...
„a
îs
vsuSecretarul Căimăcămiei, (5).D. Sturdza |

Partidul

naţional a crezut că, în ascinenea. grele împrejurări, e

datoria lui a adresă țării în 26. Noemvrie
Profesie" de' Credinţă:

(8 Decemvrie). următoarea
«

«Circulara din 24 August trecuta comunicat :umicilor noştri politici rozultatul lucrărilor Conferinţei de Paris,în privirea reorganizării Principatelor-

Unite. "Tot atuncea am făcut şi, profesia noastră de credință, în privirea liniei

de purtare, ce alegătorii de opinia noastră trebue să păzească în faţa upropiatelor alegeri. Această, linie de purtare se explică prin următorul princip:
—. Respectarea și. desvoltarea Constituţiei,
prin noatârnarea Adunării obștești.
» «Publicarea Convenţiei din 7 (19) August trecut, formarea, listelor
electorale,

aslăzi date la iveală, și nai ales neconstituţionalele tendinţi cari se încearcă

de a întoarce țara. dela; adevărateleei interese şi de a-i absoarbe toâtă activitatea în singura cestie a numelui Domnului, toate acestea nu fac decât
a ne întări în vechea noastră convicţie că: totul, totul. atârnă dela compu-

nerea: viitoarei Adunări legislative şi că, prin urmare, toate stăruinţele, toată
energia, tot patriotismul nostru trebue, să se concentreze în singurul și mântuitorul scop, de a izbuti.a aveă o Adunare obştească capabilă nu numai de
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dar și 'de a controla lucrările acestuia, darşi de a

fi, mai pre sus de toate, credincioasa

a Constituţiei ţării. -

și niecoruptibila păzitoare şi apărătoare

a

«Oricari' ar fi: privirile

i

e

individuale - asupra: Convenţiei
' din :7 (19). August,

este însă netăgăduit” că ca ne consfințeşte inarele şi mântuitorul drit:— Autonomia; Priricipateloi-Unite, întenieiată pe vechile lor capitualaţii încheiate
cu

Poarta, Autonomie! care pune pe: Români în' poziţie ca, în: viitor, singuri ei,
în deplina lor neatârnare și fără intervenţie străină, să introducă în institu“ţiile ţării toate: îmbunătățirile ca, dupi vreme, se vor cere de cultura: noastră,

morală și de trebuinţele noastre materiale.
In această privire, Constituţia dată

nouă de Europa trebue să ne fie'scumpăla toţi; deși făcută de străini, spre.
a 'n6 servi de expresia fraţilor noştri de peste Milcov, noi trebue să o primim,
si. ne-o însuşim, să o iubim și să o apărăm ca însăș lucrarea mânilor noastre.
«In: circulara “mai” sus citată, 'subserişii au arătat temeiurile pentru cari
marele interes -al naţiei cere ca să nu ne rostim în favoarea: cutăruia sau
cutăruia candidat la domnie, lăsând alegerea Domnului în apreciaţia corpului
chemat de Constituţie de'a o face,şi mărginindu-ne,
noi alegătorii,în sin-

gura împlinire a marei misii ce:ne este încredințată şi de Constituţie şi de

binele

comun;

misia de a alege buni şi'-vrednici 'deputaţi ! Noi stăruim în

- această convieţie mai mult decât ori şi când, noi suntem hotăritor în contra,
mandatelor imperative
' pentrucă
, noi voim să legăm pe domn către ţară,

iar nu ca țară să se lege către “do
; pentrucă,
mn
cu Constituţia în mână,
noi nu dorim ca Domnul, puindu-se mai presus de Adunarea obştească, 'ca

alesul naţica:ei,
impus de nație Adunării, să-i tăgăduească
alizeze puterea şi,

la toată

'driturile, să-i pa-

întâmplarea, să puie glasul 'său mai presus de

rostirea legilor; căci 'o asemena 'teorie conduce la sfărâmarea Constituţiei,
conduce la despotism.
n
ii
NE
Subscrişii dar, partizani a urci bune şi neatârnate Adunări, declară, în

faţa naţiei,

că ei nu'au;

nici în iveală, nici în ascuns, vrecandidat.
un
de

domnie;că ei nu au, nici vor cunoaște de Domn ţării decât pe acela, care.

le va ieși legiuit din urna

Adunării obşteşti. Prin urmtoată:
are
activitat
, ea

noastră trebue să se concentreze în formarea acestei Adunări din elementele
cele mai închizășluitoare, din, oamenii

cei. mai onești, cei. mai

capabili, cei

mai plecaţi cu: inima către binele țării, cei mai recomandabili în. ochii: compatrioților lor; sizuri fiind noi, că numai o asemenea Adunare, o “mai -repetăm odată, poate să ne aleagă Domnul cel mai hun, să no facă legile cele
mai bune și mai potrivite cu trebuinţele țării, şi aşă să puie un câpăt desbinărilor şi urelor din lăuntru şi să restatornicească între Români. împăcarea
și. fericirea publică. Crezând că există un steag care să se poată ridică mai
presus de toate steagurile ivite până acum, și pe care nu vedem înscrise
Analele A. R.—Tom. AXĂ UI.— Memoriile Secţ, Istorice,
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decăt nume de candidaţi la domnie, că acesta este steagul naţional al respectării . și al. desvoltării Constituţiei prin: neatârnarea Adunării legislative,
subscrișii înalță acest steag și se strâng împrejurul si.
.-«Partizani ai propășirii, însă acea propășire operată. pe calea losgală ȘI -c0-

respunzătoare la trebuințele noastre, dând timpului de faţă aceea ce sc .reclamă de timpul de faţă, și:lăsând și viitorului aceea; ce se cuvine viitorului,

adversari declaraţi a tuturor utopiilor, vie aceste dela bizuirile despotismului,

sau dela principiile subversive ale resturnătorilor, subscrişii nu sunt nici reac-

ționari nici socialiști. Moi suntem interesaţi la prosperitatea țării, ca una ce
este obşteasca noastră mumă; noi. ţinem la, păstrărea și. întărirea temeliilor
a orișice, societăţi:: familia , și proprietatea. Insă apărarea acestora o „aşteptăm

dela, legi, iar nu dela un om.!::Așă dar, noi n'aveni: altă tendinţă, alt ţel decât

de a face ca noua - Constituţie

să. prinză rădăcini în' Principate și să ajungă

a fi un; adevăr; că așă viitoarea

organizaţie si dea trobuințelor publice tot

ce este. «legiuit»

..

de a lise

da.

E

,

:

:. «Numai. stricta, păzire a Constituţiei. fiind chipul priincios ȘI. legal pentru

realizarea dorințelor noastre, «constituționali şi independenţi în toată puterea

cuvântului», subscrişii se; înfățișează înaintea concetățenilor lor cu. această
profesie de credință; expresie: leală, și sinceră a convicțiilor lor.

-«Ca o garanţie a neatârnării Adunării legislative şi:a liberului și. întregului .
control, .ce, după Constituţie, ea. este :menită de a exersă. asupra, lucrărilor
puterii executive, subserișii. jau :îndatorirea că vor stărui cu tot dinadinsul
pentru votarea unei legi a necompatibilităţilor,. ca 'așă viitoarea Adunare : să

nu: cază în servilismul -Adunărilor „trecute, compuse fiind, aceste numai
- funcţionari publici,

+.

de

o

: «Sub. steagul Aulonomiei P+ incipalelor- Unite şi+ a , Gonsttţiei, ncatâr=
naţi de orice legătură ciitre persoane, subscrișii dar, cetățeni alegători, îm=
„părtăşim amicilor noștri politici această a noastră: profesie de credință; și în
oara ali, în ajunul unor alegeri dela cari atârnă în mare parte viitorul nației noastre, le facem, — facem. țării — un apel solemnel, cu acel strigăt ce

trebue 'să răsune în inima (fiecărui Român, cu strigătul: «Să, trăcască Naţia,
să trăească Constituţia».
i «Costache:

Ghica,

Cantacuzin,

Nicolac.

Lascar
Docan,

Rosot,

Lascar

Costache

Catargiu, Alexandru

Rolla,

Petre.

Carp,

Mihail

Kogălniceanu, Evghenie Alcaz, George Apostoleanu, Iancu Silion, Grigorie Cozadini, Alecu Jora, :lancu Sturdza, loan -Dimitriu, Nicolae Donici, George Cuciureanu, Dumitru
Rosât, Petru
Mavrogheni, ManoilHrisoverghi, Nicolaex. Cantacuzin, Dumitru
Cracti,

Teodor

dini,- Alecu
Manu, lancu

Veisa,

Leon

Ghica,

Nicolae: Alcaz,

Gr. Ghica, Costache
Vârnav,
Donici, lancu,Gorjăscu.

Stefan
-

Dumitru

Coza-

Silion,' Petru
:
i

|
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In 27. Noemvrie (9 Decemvric), chiar 'a doua zi după Profesia
de
Credinţă, a Partidului Naţional, cinci foști funcţionari ai Principelui
Vogoridi au cerut Caimăcămiei reintegrareca - lor în Tuncţiuhile “de
mai înainte.
““ Potiţiunea

d- lui Panaito': als, fost: Ministru de

Fininţe”: tăi ia
.

ii

„ «In urmarea cei de pe urmă „depeși. adresată, de Inalta Poartă,
comisarului ei, după . o împreună înțelegere cu. Reprezentanţii Puterilor. garante,

„ iscălitul' Ministru. al Finanţului, găsindu-se în dreptate a cere reintegrarea
sa
în funcţia arătaiă ce sa găsit ocupând la instalarea Căimăcămiei, de -f aţă,
primeşte îndrăzneală a rugă .pe înalta Căimăcămie să binovocască a
regulă,
ca să i se. îneredinţeze Departamentul. arătat, așă precum nu urmează
nici

un. caz de acele, prescrise de Fermanul de instalare a Gimâicăraiei,. Și nici

am fost, numit

potiţiunea

în postul prezis. după, ziua de 19. Aoitb,

d- lui Iorgu

Ghica,

îost Șet

al Miliției:

ea

«In temeiul hotăririi Curţii Suzerane, îîn conglăsuire cu Reprezentanții înal-

telor Puteri: garante, iscălitul, găsindu-se îîn dreptate a cere reinstal
area su
în postul de Sef al oștirilor,: pe care îl ocupă în' timpul orânduirii Comisiei
înterimare reglementare, roagă pe onorata; Căimăcăinie ca cârmuirea zisului
post să i se încredinţeze de îndată, așă precum nu urmează vreun caz din
acele prevăzute în Fermanul de instalare a onoratei Căimăcămii, nici a. fost

orânduit iscălitul îîn postul arătat după, ziua de 19. August».
Petiţiunea
blice:

logofătului, Alecu “Ghica, fost Ministru al Luierărilor puSi
aa
ip a

«Pe temeiul, hotărtrii Curţii Suzerane, îîn congiăsuire

telor. Puteri

i.

garante,

iscălitul găsindu-se în dreptate

ecu Reprezentanţii înala cere ; reinstalarea sa

în postul de -Ministru al Lucrărilor publice, pe, care. îl ocupă în
timpul rânduirii Căimăcămiei reglementare, vine a rugă pe onorata Căimăcămie,
Ga câr-

muirea zisului. Departament să .i se. îneredinţeze iarăș, așă precum
nu:urmează nici un caz din acele. „prevăzute în Fermanul, de instalare a: Căimă-

cămiei, nici a fost numit iscălitulîn. „postul arătat după ziua de
19 August..

„ Petiţiunea d-lui &. Caliman, fost „prefect al judeţului Iași:

N

|«Pe tomeiul celei din urmă: depeşi adresate de către Inalta Poartă Comisarului ei, după împreună înțelegere. cu Reprezentanţii-Marilor Puteri garante,

cetiti şi comunicată onoratei Comisii, subscrisul, administrator
al ținutului
laşi, aflându-se: îndrituit conform şi Fermanului de instalare
a Comisiei înterimare, cere reintegrare. în funcţia arătată, care s'a găsit:
ocupând-o la con=
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stituirea acelei onorabile Comis
așă ii,
precum nu urmează .nici - un 'caz de

acelea, prescrise de :Ferman, precum şi aceea că eu sunt numit administrator
mai mult de doi ani şi jumătate»,
e
ii
Petițiunea, d-lui D. Manoliu, fost Președinte de secție la Tribunalul
de lași:
i

Ea

„2

”

:

a

Pi

.

«La instalarea Câimăcămiei după Fermanul imperial, mă găsiam ocupând
postul de Prezident al judecătoriei
de, Iași secţia I-a și nu știu după .care
împrejurare în urmă, n'am văzut depărtat din arătata funcţie; așă. dar, de
vreme ce asupra mea nu urmează nici un caz; din acele prescrise
prin pomenitul Ferman de a fi depărtat, mai ales când purtările mele suit dovedite
de bune,— primesc îndrăznea
lă pe înalta Căimăcămie â-mi încredință
a rugă
arătatul” post, întocmai precum
mă găsiain ocupând.la instalarea Căimăcămici de faţă, și potrivit cu cea mai de pe urmă depeşă adresată de Inalta
RE

i

po

Da.

Poartă Comisarului.ei, dupăo împreună înţelegere cu Reprezentanții : Puterilor garante, și cetită aceastii depeşă de înalta Căimăcămie».
|
r

„ Legătura intimă a acestor..petițiuni cu :modul de a vedeâ:al logofătului. Ștefan Catargiu este expusă cu „claritate și - judecată - cu
multă liniște de majoritatea Căimăcămiei prin Procesul verbal No: NN

din 28 Noomyrie (10 Decoemyrie).,.
st
«Astăzi întrunindu-se cu subscrişii și, d-I logofăt: Ștefan Catargiu în ca-

mera Căimăcămiei, îndată s'au şi înfățișat d-nii Visternicul' Panaite Balşși
Maiorul Iorgu Rosnovanu şi au. depus . petiţii din partea d-sale şi-a dom-

nilo
— Logofătul
r: Alecu Ghica, Hatmanul Iorgu Ghica,— Postelnicul Ghiţă

Caliman, prin cari cer
.«Discutând cu d-lui
logofătul a declarat: că
Căimăcămia în art. 19

reinstalarea lor în funoţiile din cari au fost destituiți.»
logofătul depeșa comunicată de E. $. Afif-Bey, d-lui
trebue 'anulate toate câte sau făcut, mărginindu-se
din Regulament.
..
e

«Subscrişii au arătat că ei socot că-'ceeace
sa făcut a fost făcut după

legalitate şi că sensul depeşei

nu este acel atribuit ei de d-lui

logofătul.»

«D-lui logofătul atunci a părăsit camera "Căimăcămiei, zicând” că 'se duce:
.
„rămâind în aşteptarea instrucţilor ce au a veni. . i
o
ei
'
«Văzând dar că petiţiile de mai sus cuprind cererea din partea, subscriito-

rilor lor de'a

fi reintegraţi în posturile lor, pe temeiul unui înţeles rătăcit,

a, unei răstălmăciri.sumeţe și necompetente din partea d-lor sale a depeşei
din
Constantinopole, Căimăcămia se mărginește acum” deodată de a veprobă
o

asemenea urmare necumpătată, prin publicarea jurnalului de destituire a Ministerului. trecut, precum și a suplicilor pomenite, cari se află făcute pe lornularul care se publică. 'Totdeodată în. privirea! urmării de faţă a d.. Maio-
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rului Roznovanu, Căimăcămia, ne mai având vreo:
încredere în d-lui ca ad-

jutant domnesc,

se. va

scădea din numărul acelora, rămâind la arma
la-care
a fost înscris la intrarea
sa în serviciul Militar,
|
«Drept care s'a încheiat acest proces verbal,
care se va publică,
E
tt

7

”

-

'a(Subseriși) V. Sturdza, A. Panu, |
«Secretarul. Căimăcămiei (5.] D. Sturdza»,

Pentru a arătă adevărata stare a situațiunii,
Secretarul de Siat
Vasile Alecsandri a fost însăreinatdo majoritate
a, Căimăcănnici a, tri“imite Guvernului Otoman și Reprezentanţilor:
Puter
Memoriu asupra evenimentelor din Moldova dela ilor Garante un
instalarea Căimăcămici și până în 29 Noemvrie (11. Decomvrie).
Ia
«La. 19 (31) Octomvrie Ex. Sa Afif-Bey, însărc
inat de Inalta Poart

ă să cetească în Iaşi Hatișeriful, care promulgă Conve
nţia din 19 August, precum
și. Fermanul de instalare a Căimăcămiei, își
îndeplinește misiunea la Palatul
Administrativ, şi remite noilor Caimacami 0
scrisoare vizirială, prin care el
este recom
andat în mod particular acestor domni. |,

A

a

«Noul guvern venit la putere în virtutea Conve
nţiei şi investit prin Fermanul: Imperial cu o mare răspundere, a
trebuit să privească în jurul său
pentru-a,

recunoaște terenul pe care eră chemat să lucrez
e şi eleme

ntele de
cari puteă, dispune pentru a-și îndeplini “mand
atul. O cercetare conştiincioasă a

situaţiei i-a arătat că se aflăîn faţa unor dificu
ltăţi mari şi pericole serioase,
„“«Ministerul fostului. Caimacam s'a declarat în publi
c „pentru partidul -Principelui Vagoride în răspunsul ce l-a dat cuvântării
fostului
Şef de Stat; și

cea mai mare parte dintre funcţionarii superiori
aparţineau, prin îndatoririle

şi simpatiile lor, mai mult unui.om decât țării,

e

„ «Noul guvern înțelegând greutatea împrejurărilor,
a căutat de atunci mijloacele legale. pentru a îndreptă un rău, ce putea
compromite operaţiunile

electorale, și pentru a răspunde

în mod

leal

înaltei misiuni

ce i s'a dat,

Aceste mijloace le-a găsit şi în Convenţie, care sancţ
ionează Autonomia Prin-

cipatelor, și în însuș Fermanul,
răspunderea, lor, schimbările”de
«In baza acestor puteri şi în
cedat la îndeplinirea mandatului

care autorizează pe Caimacami să facă, pe
funcţionari ce. vor crede necesare.
o
măsura ,competinţei. sale, Guvetnul a prosău, așă precum se expune în prezentul: Me-

LINĂ

«La 20 Octomvrie st. v..Căimăcămia stabileşte mersu
l lucrărilor. sale și
“între altele hotărăște: 1.Că cei trei membri ai. ei
se. vor întruni în fiecare zi
- în localul” palatului administrativ,cu începere dela
ora 11. înainte de. amiazi
şi până la.ora 3 după amiazi, „Afară de aceasta în
cazuri de urgenţă -vor
trebui să se întrunească.la orice. oră a zilei sau a nopții
. -,
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«2, Că pentru a. înlesni expediarea afacerilor şi pentru a evită orice Întârziere prejudiciabilă hotărtrilor și măsurilor necesitate de împrejurări, Căimăcămia

adoptează sistemul majoritaţii

ca bază

legală pentru

toate actele

sale oficiale. (Proc. verb. 1),
«La 21, 22 și 23 Octomvrie se hotărăşte destituirea Ministerului lui Vogo-

ride și se discută
Departamentului

cestiunea

portofoliurilor.

de Interne,

pretinde să-și

D-l

Stefan

păstreze

Catargiu, ca șef al

portofoliul.

Colegii

săi

ca o consideraţiune faţă de el, cu toate că se'tem de pericolele și complicaţiunile ce pot izvori din. situaţiunea, complexă ce li se creează, admit aceasta și. sfârșesc prin: a. se înțelege asupra compunerii noului minister.
(Proc. verb. 1V).
a
«La 29 Octomvrie, la cererea mai multor persoane, cari i reclamă: autorizaţia
de a scoate ziare şi la propunerea Ministrului Secretar de Stat, Consiliul ad-

ministrativ prezintă un raport

Căimăcămiei relativ la nevoia de a se pune

în vigoare “legea presei, care fusese suspendată îîn 1856 printr”o simplă scrisoare vizirială. D-nii Vasile Sturdza și Anastasio Panu aderează numai decât

la propunerea Miniştrilor. D-l Catargiu refuză să-și pună semnătura, sub rezoluţiunea redactâti şi confirmată de majoritate; dar cum el nu face nici o
protestare contra aplicării legi:, dă însuş o nouă consacrare principiului sta-

bilit în “procesul verbal din 20 Octomvrie.
«ln 24: Octomvrie Căimăcămia, considerând că listele electorale trebue să
fie făcute și publicate în termin de cinci săptămâni din ziua, cetirii Hatişerifului Imperial, însărcinează Consiliul Administrativ să redacteze Instrucţiunile relative” la aplicarea legii electorale. .
«In 31 Octomvrie aceste Instrucţiuni sunt aprobate și întărite în unanimitate de Caimacamie. Se dă numai decât ordin să, se publice în «Monitorul
Oficial» şi se adresează prefecţilor de judeţe circulare semnate de asemenea

de toţi trei Caimacamii, recomandându-le aplicarea strictă şi imparțială : a
Legii Flectorale, în gonformitate cu instrucţiunile anexate. Chiar în această
zi d-l Catargiu, convins de neceşitatea de a încredință operaţiunile 6lectoale în mâni de funcţionari nepărtinitori, propune .din propria
sa iniţiativă
schimbarea a patru prefecţi
— de Iaşi, Fălciu, Roman și Ismail— - Propune“rea este primită fără greutate de colegii săi. (Proces' verbal VI). .

«Aceştia simțind nevoia de a nu păstră în funcţiune decât pe acei prefecți
cari oferă toate garanţiile, cer la rândul lor înlocuirea altor câtorvă prefecţi,
între cari cei de Bârlad şi de Focşani, unul văr şi celălalt nepot al Ministrului de Interne. Dar departe de a găsi la colegul lor adezitnea ce erau
îni drept să o ceară, găsesc din contra o rezistenţă tot atât de îndârjită, cât

şi de regretabilă, rezistenți ce ei nu o pot atribui decât motivelor de rudenie.
«La, consideraţiunile expuse de d-nii Sturdza şi Panu în favoarea armo-
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niei ce trebue să existe în. guvern și a 'sentimentului 'de'str
ictă nepărtinire
ce trebue să-l călăuzească în alegerea funcţionarilor, d-l "Catarg
iu răspunde
că el este Șeful absolut al Departamentului său, că nu permite
nimănui. să

se amestece în afacerile ce le consideră numai de competența sa, și
că refuză

de a se supune

de.acum

înainte principiului

majorităţii, invocat în zadar în

această, împrejurare de colegii săi.
i
„“«După ce a făcut această declaraţiune, cu o vehemenţă regretabilă
pentru

un om de vârsta, și poziţiunea sa, d-l: Catargiu părăseşte sala
de ședințe,
“ nu se interesează de lucrările Căimăcămiei şi se retrage în casa
sa. Aici el
primeşte o deputaţiune de persoane, cari formează un partid
excluziv al
unui candidat şi. care veniă să-l felicite că a rezistat cu atâta energie
dorin-

țelor majorităţii guvernului. . «La 1 Noemvrie

d-nii Sturdza

e

a

şi Panu așteaptă în zadar pe d-l Catargiu

până la ora 2 d. a. .și din această cauză sunt obligaţi să lase în
suferinţă
o mulţime de afaceri importante,. cari reclamau o soluţiune imediată
, Şeful
Departamentului

Internelor, în loc de a se duce la postul său de Caimacam,

so mulţumeşte a asistă în acest timp la alegerea membrilor municipa
lității.
-,

La invitările. repeţite ce i se fac de'a veni să iea parte la afacerile
guvernului, el refuză pretextând o ocupaţiune ce putea să o încredin
țeze fără nici

un inconvenient directorului Ministerului său. (Proc. verb. VII).
«Intreagă dimineaţa, fiind întrebuințată în convorbiri fără rezultat, majoritătea Căimăcămiei, faţă de urgenţa lucrărilor, decide să se întrunească seara,

la. Palat și. trimite în acest scop o 'invitare scrisă d-lui Catargiu.. Şeful
poliţiei, însărcinat cu această misiune, aduce un simplu răspuns verbal. prin
care. Şeful Departamentului Internelor declară, că. nu poate.să urmeze
.nici

seara,

nici a doua zi invitaţiunii

ce i s'a făcut.

ME

aa

- «La această declaraţiune, care nu se sprijiniă pe nici un motiv plauzibi
l,
majoritatea Căimăcămiei, în' baza principiului care dă actelor sale putere.
de

lege, ica hotărîrea de a continuă lucrările guvernului. Ea se crede obligată
la acest deiners'și prin răspunderea ce apasă asupra ei şi prin 'apropierea
termenului: prescris pentru forniarea listelor electorale. Da
|
„„.«Prin urmare. ea însărcinează Consiliul Administrativ să-i prezinte o listă
de candidaţii destinaţi
'să înlocuească pe administratorii mai multor judeţe.
«lar. această măsură fiind în conformitate cu art. 403 al Regulamentului

"Organic, Consiliul deliberează, stabileşte alegerea persoanelor cari
întruniau
calităţile cerute pentru funcțiunea de prefect şi prezin
- Căimăci
tă
miei un

raport semnat de. toţi. membrii săi, mai puţin

unul,

directorul Ministerului

de. Interne, care a refuzat să iea parte. la deliberările Consiliului. ..

; «Pentru acest imotiv „care constitue. din pariea unui funcţionar
public.o

gravă atingere a legilor și un dispreţ faţă de datoriile sale, guvernul

destitue
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pe d-l Pruncu şi-l înlocueşte: prin d-l 'Teriachiu.: Această destituire fusese
de altfel' mai dinainte considerată - ca- necesară de. însuș d-l- Catargiu; şi
numirea d-lui Teriachiu a fost primită de el pentru. cazul când d-l Lascar
Catargiu, nepotul

Ministrului, nu va sosi la timp din străinătate, ca să ocupe

postulde director al Departamentului de Interne. (Proc.
«La 2 Noemvrie d-l 'Teriachiu se duce.la Ministru să
și-i prezintă ofisul guvernului. prin care este chemat să
Pruncu. La vederea acestui act oficial d-l Catargiu declară

verb. VIII)..
primească. ordinele
înlocueasci.pe d-l
că nu-i recunoaşte:

“nici o valoare și opreşte pe noul director să se ducă la postul său. În acelaş

timp el dă ordin unui adjutant, care eră din întâmplare acolo, să meargă
la palat și să închidă cu' cheia cancelaria Departamentului de Interne, pentru
ca d-l Terachiu să fie împiedicat de a intră în cancelarie.
* «Tânărul adjutant .necunoscându-și datoria, se grăbeşte să execute acest

ordin verbal și se expune astfel, prin cooperare la un fapt neregulat,st
sufere un arest de 24 ore. Numai decât în urmă d-l Catargiu. se. duce în
persoană. la birourile Ministerului. și dă ordin funcționarilor să nu recunoască
pe Directorul nou numit. de. majoritatea Căimăcămiei. Nu însemnă oare aceasta a excită la nesupunere o parte din funeţionarii Statului şi a le porunci

să nu respecte actele autorităţii? Mi
.
«După acest incident regretabil, atribuit de guvern unui acces

nesocotit

de- mânie, d-l Catargiu trimite colegilor săi o primă scrisoare de” protestare
în contra măsurilor luate fără conlucrarea; sa. «In timpul acesta E. S. Afif-Bei, a cărui 1nisiune se terminase încă din ziua .

cetirii Haţişerifului Imperial, iea pe faţă. partea d-lui Catargiu şi vrea, să se
servească: de linia telegrafică . moldovenească pentru a expediă note cifrate
la Constantinopole.

nu poate primi
ţilor. Consulari
legal faptul că
«<Totuș E. 8.

Directorul telegrafului, care, în: baza

instrucțiunilor. sale,

decât telegramele.. cifrate ale. Guvernului şi: cele ale Agen'rezidenţi în Iași, refuză cererea, E. S.:Afif--Bei, dând ca motiv
E, S. Afif-Bei nu are caracter oficial.
reuşeşte să transmită la Constatinopole: plângerile: a- lui Ga-

targiu şi curând în urmă (la 9 Noemvrie) E. S. se prezintă la, Palat, aducând o telegramă a, Marelui Vizir, după care lasă un rezumat d-lor Sturdza

şi Panu: D-l Catargiu sosit la
nele: cari l-au. felicitat pentru
retrage din sala de şedinţe în
se duce la Ministerul. său, :
«Acolo el reînnoeşște cu mai
trunind întreg personalul

palat după E. S. Afif-Bei şi urmat de persoaruptura, făcută cu majoritatea Caimăcămiei,. se
acelaş timp cu înaltul funoţionar al Porții și
multă vehomenţă, scena. dela 2 Noemvrie. In-

Ministerului -le declară
că el este singurul Caima-

cam și ordonă d-lui Teriachiu să părăsească biroul. La refuzul acestuia, Ministrul.mânios chemă în ajutor, jandarmii. Aceştia ezităsă asculte de ordinul
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d-l Catargiu, pierzând orice simţde demnitate, se aruncă asupra

d-lui “Teriachiu, îi smulge hârtiile și caută să-l dea afară cu propriil
e sale
puteri. Acesta își păstrează însă, spre marea lui cinste, sângele rece
şi pentru a evită agravarea unui scandal ca acesta printr'o: rezistență mai
îndelun-

gată, cl părăseşte Diroul pentru a veni să.se plângă guvernu
lui.
«Guvernul după ce-a desaprobat în termenii cei mai cuviinci
oși purtaraa

d-lui Catargiu, a luat măsuri serioase pentru mănţinerea ordinei publice
și

discutând apoi. asupra cuprinsului comunicării făcute de E.
S. AMf-Bai, răs"punde IE. Sale, că nerecunoscându-i un caracter oficial, este în drept
să nu

acorde acestei note decât valoarea unei opiniuni personale,
- «Toate. aceste

incidente,

complicate

Bei în afacerile ţării, au produs

|

E

numai decât prin amestecul E, S. Afif-

natural o anumită agitaţie a spiritelor. Dar

majoritatea Căimiăcămiei, încredinţată de drepturile sale și credincioasă mandatului său, continuă în liniște mersul: lucrărilor, așteptând reîntoarcerea d-lui
Catargiu la postul său. Zadarnică așteptare! Acesta, încunjurat de câţivă prie-

teni. nepricepuţi în calea, pe care a plecat, ajutat de E. S. ABif-Bei în cererile
sale de intervenţie adresate Inaltoi Porţi, susținut în îndărătnicia, sa nenorocită do vreo influenţă ocultă, rămâne surd şi la îndemnurile compatrioţi=

lor săi șt la sfaturile oficiale ale acelor agenți consulari, cari doresc să vadă
terminat acest diferend atât de. regretabil.

cLa 1 Noemrrie E. S. Afif-Bei se duce

din nou la palat, însoţit de d-l

Catargiu, pentru a coti două depeși ce :primise dela Constantinopole. D-nii,
Sturdza şi Panu îi cer căpii de pe ele. EL refuză pretinzând că nu este autorizatşi se retrage, luând cu dânsul, ca şi prima dată, pe d-l Catargiu. «Aceste depeşi cuprind în esență, că majoritatea, Căimăcămiei poate hotări
:
în afacerile curente; că pentru interpretarea Convenţiei trebue să refere Inaltei

Porţi; că. Inalta Poartă consideră schimbările de funcţionari ea: nelegale și
că ea: desaprobă noua formulă. adoptată. pentru actele guvernului local.
«A

doua

zi d-l

Secretar de Stat se duce la Ex. Sa Aff-Bei pentru a-i trans-

“mite, în numele guvernului; următorul răspuns: «Guvernul nu ştie în:ce calitate E. S. i-a comunicat pentru a. doua 'oară depeși din Constantinopol
e,
ce-i sunt adresate personal, deoarece na primit. încă vreo scrisoare vizirială care să-l acrediteze pe lângă guvern „ca Agent Oficial.. In afară de misiunea ce aveă de a ceti Fermanul Imperial de instalare, misiune care a,

încetat în ziua de 19.:Octomvrie, guvernul nu crede că poate întră în rela--

țiuni diplomatice

oficiale cu E. Sa. In acelaș timp guvernul a văzut cu regret

g&rupându-se în jurul E. Sale, încă. dela sosirea sa în Iași, un anumit, partid
răsvrătitor, care caută peste tot locul mijloacele
de :a răspândi în publice
svonuri neliniștitoare' și de a întreținea, o anumită agitaţie. Acest partid a fost
văzut: ducându-se în massă la Palat,în suita E. Sal
cu e,
ocazia comunicării
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răspândesc vestea că va

sosi în curând un Ferman de destituire și urmând chiar o intervenţie armată
din partea Turciei. Ceeace este mai regretabil in toate acestea e faptul, că
svonurile acestea se atribueE. Sale şi guvernul trebue să-şi dea cele mai
mari osteneli pentru a le desminţi, căci sosirea succesivă de depoşi din Constantinopole dă loc, din nenorocire, la tot felul de interpretări răutăcioase.

Prin: urmare guvernul, asupra căruia apasă imensa răspundere de a mănţineă
ordinea publică, se crede dator a, atrage asupra acestora atenţiunea E. Sale
și a 0 rugă

să iea măsuri

la o agitaţie incompatibilă

ca să înceteze

o stare de

cu liniștea necesară

lucruri,

actului

care

dă naștere

solemn al operaţiu-

nilor electovale. Guvernul mai atrage atenţia E. Sale şi în vederea, respectului ce se cuvine a, se da sfintei legi a ospitalităţii. (Proc. verb. XVI). *

«In sfârșit în 18 Noemvrie, guvernul primește din Constantinopole o depeșă semnată de Ministrul de Externe Fuad, care-i anunţă că E. S. Afif-Bei
este însărcinat să-i facă comunicări, cărora este invitat să se conformeze, In
aceeaș zi la ora 2 d. a. E. Sa se prezintă pentru a treia. oară la Palat, în-

soţit şi de astădată de d-l Catargiu. E. Sa cetește din nou cele două depeşi
din 14 Noemvrie şi aduce la cunoştinţă o a treia, care ordonă precis înlăturarea d-lui Teriachiu

și înlocuirea

lui cu fostul

director,

d-l

Piincu. La

acest ordin direct dela Constantinopole, Afif-Bei adauge că cere, în numele
său propriu, destituirea directorului actual al 'Telegrafului, ca pedeapsă liindcă

a refuzat să expedieze depeşi cifrate.
«D-nii Sturdza

şi Panu

iau act de

presiunea exercitată de E. Sa asupra

libertăţii de acţiune a guvernului și promit să delibereze asupra naturii nouă“lor comunicări verbale ce li s'au făcut. E. Sa luând pentru a treia oară cu
sine pe d-l Catargiu, se retrage.
«La 19 Noemvrie, d-l Ministru Secretar de Stat se duce la E. 8. ABE-Bei

pentru a-i face următoarea comunicare

verbală din partea guvernului: «Cu

«toată dorinţa de a pune cap neînțelegerii ce există întro d-l logofăt și madjoritatea Căimăcămiei, guvernul nu poate face nimic decât pe baza de co-

«municări scrise; fiind responsabil de actele sale, el nu poate luă hotăriri pe
«baza unor simple comunicări verbale; elare nevoie să le aibă sub ochi pen«tru a le puteă cercetă și cântări cu cântarul drepturilor și datoriilor ţării.

«Prin urmare guvernul întreabă dacă E. Sa este dispus să dea în scris 00«municările pe cari le-a făcut verbal; în caz de refuz guvernul declară că
«nu poate face altcevă decât să păstreze cea mai mare rezervă și să urmeze

«cursul lucrărilor sale pe calea legală ce-i este trasă prin Fermanul de Inastalare.» (Proc. verb. XVI).
|
«Acestea sunt faptele ce sau petrecut până astăzi şi din cari rezultă:

«1, Că majoritatea Caimăcămiei sa ţinut pe calea strictei legalităţi;

|
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«2, Că dacă a destituit anumiţi funcţionari, n'a luat această imiisură decât

în vederea nepărtinirii ce trebue să prezideze la operaţiunile electorale,
foştii prefecţi, numiţi de fostul Caimacam Vogoride, fiind pe faţă devotați
persoanei şi partidului său;
«3. Că destituirea d-lui Pruncu, recunoscută ca necesară de d-l Catargiu,
şi înlocuirea lui cu d-l Teriachiu în „postul de Director al Departamentului
de Interne, au fost motivate de trei cauze plauzibile: — refuzul d-lui Catargiu
de: a luă parte la lucrările guvernul
— ui;
refuzul d-lui Pruncu de a luă parte

“la -deliberările Consiliului ;—şi urgenţa, lucrărilor, cari 'nu puteau suferi nici
o. întârziere.
|
«4. Că toate schimbările au fost făcute în baza, autorizaţiunii acordate Caimacamilor prin Fermanul

Imperial

lamentului Organic.
«9. Că

arătându-se

serupulos

şi conform

cu art. 403 și Anexa Regu-

|
față de

încercările

de

|
ingerință

ale E. S.

Afif-Bei în afacerile administraţiei locale, Guverriul a dat dovadă de respect

față de Convenţie, care consacră Autonomia

Principatelor.

«6. Că în toate incidentele cari au caracterizat diferitele faze ale diferendului dintre majoritatea, şi minoritatea Căimăcămiei, cea dintâi a răspuns cu
cea mai mare moderaţiune acceselor de violență regretabilă alo d-lui Ca-

targiu.
|
”
|
|
ă
7; Că d-l Catargiu, rău inspirat și sfătuit, a, sacrificat propriile interese
ale ţării sale pentru un simţimânt exagerat de amor propriu, că el nu şi-a
îndeplinit mandatul, refuzând să iea parte la lucrările guvernului şi că cerând o intervenţie el a comis un act de les-Autonomie şi prin urmare de

les- Convenţie.

_

”

«Pentru a completă acest Memoriu, e necesar a adaoge. două fapte, cari
au fost menţionate în mod special în ultimele depeşi comunicate do E. Sa

Afil-Bei:— destituirea, d-lui Fotiade și adoptarea unei nouă formule pentru ac-

tele oficiale ale guvernului.

|

e

«Mai întâiu destituirea d-lui Fotiade este un fapt, care rezultă 'din art. Val
Convenţiei. Guvernul s'a crezut dator să-i anunţe aceasta oficial pentru a
preveni reclamaţiuni pentru onorariu din partea fostului Kapulehaia ; dar
na avut niciodată intenția de a se gândi la înlocuitorul lui, de a încălcă,
astfel prerogativele viitorului Domn.
E
«lată ca dovadă textul depeșei trimise d-lui Fotiade de Ministrul Secretar

de Stat al Moldovei:

|

|

«Convenţia din 7 (19) August fiind promulgată Şi Căiinăcămia instalată în

«19 (31) Octomvrie

trecut, sunteţi informat că în virtutea art. 9 al Convenţiei

«funcțiunile D-Voastre de Kapulkehaia la Constantinopole au încetat din nu«mita zi de 19 (31) Octomvrie. Retribuţiunea cuvenită, însărcinării D-Voast
re

ş

.

=
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«încetând la sus zisa dată, sunteţi invitat a păstră, până la un nou ordin, sub
«inventar toate hârtiile şi „actele privitoare la, funoţiunile ce v'au fost încre«dințate.»
«In cât priveşte noua formulă adoptată de guvern în toate' hârtiile oficiale,
ea se află înscrisă în primul articol al Convenţiei, care constitue Moldova
și Valahia sub denumirea de «Principatele-Units ale Moldovei și Valahiei».
Guvernul adoptând această denumire, a uzat de un drept câștigat de Moldova
din ziua promulgării Convenţiei. Dealtfel această formulă constă în cuvintele: — «Principatele-Unite al Moldovei și Valahiei — Căimăcămia Moldovei».
«Toţi agenţii consulari rezidenţi în Iaşi și Galaţi au recunoscut fiir &reu-

tate validitatea

acestei

formule, vizând

pașapoartele

liberate

de

guvernul

local cu inscripţia de mai sus. Singur Agentul Austriac a manifestat scrupule
în această privință şi refuzul său de a urmă exemplul “colegilor săi a pus

în suferinţă nu numai interesele indigenilor cari aveau afaceri în străinătate,
dar și ale

supușilor M. S. Impăratului

Austriei, căci

d-l agent

refuză, fără

să le cotească, toate notele oficiale ale autorităţilor locale purtând inscripţia
«Principatele-Unite.»
Pentru a, lămuri mai bine amănuntele ultimei cestiuni privitoare
la titlul de — «Principatele-Unite al Moldovei și al Valahiei», — urmeaza aci- textul celor patru note preschimbate între Secretarul
de

Stat'al

Moldovei, Vasile Alecsandri și Consulul Austvioi d-l Gădel

de Lannoy, precum şi Ofisul Căimăcămiei Moldovei adresat - Deparlamentului Justiţiei în această privire

Nota Scoretărului de Stat al Moldovei, Vasile Alecsandri, adresată
d-lui Godel de Lannoy, din 31 Octomvrie (12 Noemvri0) 1858.
«Mai mulți Evrei indigeni,

cretariatul

cărora li sau liberat pașapoarte

de Stat pentru a merge în Austria, au adus

semnatului, printro

de către Se-

la cunoștința sub-

petiţiune colectivă, cu data de astăzi, că Onor. Agenţie

şi' Consulat general ar fi refuzat să vizeze aceste pașapoarte.
«Semnalând această plângere Onor. Agenţii Imperiale șşi Regale, subsemnatul am onoare a o rugă să binevoească, a-mi comunică motivele cari au
îndemnat-o să adopteze o măsură care lasă în suferință interesele indivizilor
prevăzuţi cu pașapoartele sus menţionate. Vor fi oarecari reclamaţiuni împotriva lor sau poate vreo neregularitate ce Onor. Agenţie și Consulat ge"neral ar fi' observat în forma acestor pașapoarte?

«Și întrun caz și întwaltul subsemnatul e îndreptăţit
Agenţie Imperială și Regală va binevoi să lămurească,

-a speră, că Onor.
cât: mai curând

po-

sibil; Secretariatul asupra acestei .cestiuni, deoarece orice întârziere ar putea
fi prejudiciabilă persoanelor interesate să facă:uz de paşapoartele ce au.» -
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Nota, d-lui Gădel de Lanno! y adresată, Secretariatului de Stat a
Moldovei din 1/13 Noemvrie 1858, Iași.
«Ca răspuns la Nota din 31 Octomvrie

No. 5098, subsemnatul

am. onoare

a observă -Onor. Secretariat de Stat, că pașapoartele în cestiune, liberate de

guvernul Moldovei mai multor Bei indigeni pentru a merge în Austria,
poartă inscripţia «Principatele-Unite. ale Moldoveiși Valahiei», și pentru acest
singur motiv Agenţia Imperială şi: Regală neliind autorizată să primeacă vreun
âct oficial cu această inscripție sau cu o emblemă analoagă, a fost nevoită
să refuze aceste pașapoarte.» -

Nota “Secvâtarului de Stat al Moldovei

d-lui Godel de Lannoy

Vasile Alecsandri

din 3 (15) Noemvrio

adresată

1858, Iași.

«Subsemnatul a primit răspunsul Onor. Agenţii Imperiale și Regale cu data

de 13 Noemvrie, conţinând deelaraţiunea formală de a refuză, vizarea pașa:
poartelor liberate de guvernul local şi având inscripţia «Principatele- “Unite
ale Moldovei și Valahiei».
«Subsemnatul are onoare a observă Onor. Agenţiei imperiale şi regale,
că denumirea 'de «Principatele-Unite» a fost dată Moldovei și Valahiei prin
Gonvenţie, care este în vigoare în țară chiar din ziua promulgării ;

«Că această denumire a fost recunoscută justă și aplicabilă Principatelor

de Reprezentanţii

celor

șapte

Puteri

cari

le-au

dat

această

între cari figurează şi reprezentantul M. S. Impăratul. Austriei ;

Convenţie

și

«Că Convenţia este un act diplomatic european, care definește precis drepturile Principatelor și obligă în mod egal la respectul cel mai absolut și pe
locuitorii Principatelor şi pe agenţii Auguștilor Suverani cari au ratificat-o.
«Oricare ar fi deci caracterul - ce se dă numirii de Principatele-Unite,
această, numire aparține de acum înainte Moldovei şi Valahiei ca un drept
câştigat, şi pentru acest motiv, guvernul local, pătruns de intenţiunile gene-

roase ale Congresului din

Paris, crede

că ar fi o lipsă de respect faţă de

Auguştii Suverani semnatari ai acestui tractat şi ar comite un act de losmaiestate, dacă n'ar fi adoptat numai decât o denumire atât de importantă
“şi de legală.

«Acestea sunt consideraţiunile cari l-au făcut pe guvern să pună pe hârtiile
sale „oficiale un

titlu, care

este stipulat în cel dintâiu

articol al Convenţiei,

«Prin urmare subsemnatul regretă, nu fără motiv, când vede că Onor.
Agenţie Imperială, și Regală este decisă să nu recunoască validitatea unui
drept acordat. Moldovei

de către însuș M. $.

Impăratul

Austriei și dcelară

.

ca un simbol al păcii, potrivit a mulțumi toate partidele și a, linişti agitaiunile politice, produse de ultimele evenimente.
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că în virtutea, art. 2 al Convenţiei, care sancţionează Autonomia Principatelor,
crede de datoria și de demnitatea sa să mănţină denumirea de «Principatelo-

Unite» pe toate actele oficiale, documente, pașapoarte, etc.””
«Inainte de a termină, subsemnatul în dorința de a păstră cea mai deplină

armonie

între Onor. Agenţie

imperială și regală și Guvernul

local,

vine: să

pledeze din nou în favoarea, persoanelor cari așteaptă viza Agenţiei. Aceste

persoane

ar puteă. suferi pagube

considerabile din

cauza pierderilor cari le

„țin în loc şi dacă mai târziu se vor face reclamațiuni de: daune-interese,
acestea vor cădeă după dreptate în sarcina Onor. Agenţii și nu în a Gu- vernului local, căci acesta a liberat fără greutate pașapoarte bune și.s'a pus
astfel lu adăpostul

oricărei răspunderi.»

.

Nota d-lui Godel de. Lannoy către Secretariatul de Stat al Moldovei, 16 Noemvrie 1858, Iași.
«Subsemnatul a avut onoarea -de a primi nota din 3 (15) Noemvrie curent,
prin care Onor. Secretariat de Stata binevoit a-i comunică consideraţiunile
cari au determinat guvernul actual al Moldovei să pună pe actele oficiale
titlul «<Principatele-Unite ale Moldovei și Valahiei».
i

„ «Subsemnatul crede de datoria sa a declină înainte de toate orice inten-

țiune de.a nu recunoaște validitatea

Convenţia din
„ «Dimpotrivă
sa În cestiunca
țări denumirea

vreunui

drept acordat

Moldovei

prin

19 August.
a
|
|
ă
tocmai dispoziţiunile acestei Convenții i-au dictat purtarea
despre care e vorba, dispoziţiuni cari, deşi acordă celor două
de «Principatele-Unite», totuş au stabilit principiul . separa-

țiunii politice a Moldovei şi Valahiei sub suzeranitatea AM, $. Sultanului,
cu doi Domni și două administrațiuni deosebite şi autonome.
:
|

«Urmează deci că puterile Căimăcămiilor actuale, precuini şi ale viitorilor
Domni nu se vor puteă extinde decât asupra unui singur Principat respectiv.
«Prin urmare actele oficiale ale unuia dintre cele două guverne nu sunt
obligatoare pentru cealaltă țară.
LL
|
«Subsemnatul are onoarea a mai observă, că este acreditat numai pe lângă
guvernul Principatului Moldovei și că nu are chemarea să intre în. relaţiuni
oficiale cu Comisiunea

mixtă care va rezidă în Focșani.

i

«Expunând astfel consideraţiunile. cari l-au condus pe subsemnatul în acest
incident, îi place a crede că Onor. Secretariat de Stat va binevoi să aprecieze valoarea lor și să recunoască

-

imposibilitatea în care

semnatul de a viză pașapoarte

ori a primi

sus menționată

analogă.

sau o emblemă

acte

oficiale

se găsește sub-

purtând inscripţia
Ei

E

“Subsemnatul preţuind dispoziţiunile conciliante manifestate de domnul
Secretar de Stat, îl asigură că este animat de aceleaşi sentimente. El doreşte
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sincer.să mănţină cea mai perfectă armonie cu guvernul moldovean, precum
şi să ușureze în orico.ocazic raporturile: dintre locuitorii celor două țări
mărginașe, după cum'a dovedit în tot timpul de când funcţionează în Moldova. Dacă cu toate acestea persoanele cari așteaptă viza Agenţiei sunt îm-.
piedicate de a plecăși dacă din această cauză vor rezultă, reclaumaţiuni de
daune-interese, de sigur că răspunderea nu va cădeă asupra Agenţiei, de
vreme ce ca nu reluză -viza sa nici unui Moldovean care are un pașaport
liberat în forma, uzitată până acum.»

_Ofisul Căimăcămiei
Noomvrie,

Moldovei

către Ministerul Justiției, din 6 (18)

dă hotărirea, definitivă asupra acestei cestiuni.
«Principatele-Unite Moldova şi . Valahia. Căimăcimia Moldovei. Ministerul

Justiţiei. In conformitatea art. 10 din Convenţiunea atingătoare de reorgani-

zarea Principatelor, prin olisul de faţă se pune în vedere acelui Minister a

ordonă

tuturor tribunalelor ca, pe viitorime, acturile judecătoreşti să poarte

titlul de: «Principatele-Unite

Moldova, și Valahia.

Căimăcămia

Moldovei»..

e
«(Subscriși:) V. Sturdza. A. Panu. !
([. S.) «Directorul Departamentului, (s.) Meleghie» .

„La, finele lunii Noemvrie mai mulţi boieri mari din Moldova au
adresat Marelui Vizir Ali Paşa la Constantinopole o protestare în
contra celor doi Caimacami, V. Sturdzasi A. Panu.
o
o.
«Alteță Serenisimă ! Cu toată adânca îngrijire ce ne pricinueşte situaţia
“vrednică de. plâns în care se află:pusă ţara noastră, de când Căimăcăimia
desbinată lucrează afară din marginile Fermanului, care a regulat puterea,
și a Regulamentului nostru Organic, noi aşteptăm cu respect deslegarea pe
care va binevoi a o da Sublima: Poarlă unei slări de lucruri care. war
putea să se prelungească un timp îndelungat fără primejdie. .
ME

«Cu toate acestea, Alteță, noi nu ne putem apără de a descoperi înaintea

ochilor Alteţei Voastre oarecari acte importante cari, tot spiritul de parţialitate și personalitate fiind pus .la o parte, ni se par a, compromite în chipul
„ cel mai. grav libertatea alegerilor viitoare, şi cu dânsa viitorul Principatului.

câstfel, am trebuit să vedem cu adâncă mirare,

în momentul publicării

de către Căimăcămia actuală a textului moldav al Hatișerifului, că, în toată
întinderea sa, modilicări numeroase. şi însemnate s'au introdus în traducerea
primitivă, aprobată de către Ex. Sa Comisarul Inperial, cetită oficial, singură în sfârşit care înaintea țării poate aveă, putere de lege.
a
«Ni se pare cu asprime oprit de a atinge în chipul acesta un act de
suveranitate, ieșit sub o formă primită, și noi credem că n'ar fi de competinţ
a

nimănui de.a aruncă astfel nehotărirea şi îndocala în spirite, sub pretextul
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de a înfiinţă o traducere mai credincioasă. Nu-i aici locul, Monseni
ore, de a

lace vederate numeroasele nuanțe de limbagiu cari s'au introdus
în noul text;

noi supunem numai fapta însăș luminatei voastre judecăţi, care va şti
“mai
bine decât noi de'a preţui: serioasele consecințe. ' După acest inoxplic
abil
abuz de putere, noi am fost, fie-ne iertat a spune, întristați de chipul cum

sa organizat libertatea presei, această libertate pe care nu o desapr
obăm decât pentrucă este fâră control și așă de imperfectă, pentru
țările noastre.
“Abia a fost dată, și îndată fapte politice, insuflate prin guvern
ământ şi aţățate

în felurite înţelesuri, după interesele partidelor, au venit să arunce
turbu_rareaîn spirite.
|
«Zilnicele personalități, cari umplu paginele acelea vândute unei
cauze
sau alteia, puţin ne supără. Acdi din noi cari au. ăvut onoarea, de
a figură
în vieaţa publică, recunose ţării dreptul de a-i judecă și știu a nu
primi nici
un alt censor; dar Altâţa 'Voastră ştie bine că o publicitate așă
de desordonată, făcând mai des apel la patimi decât la dreptate, înrâurează
massele
puţin luminate şi turbură dreapta judecată a; naţiunii, în minutul
când, mai
mult decât totdeauna, ea este chemată

decât delă sine însaș.

«Astfel, Monseniore, noi vedem

de a intră în sine şi a nu se inspiră

cu o durere

profundă

ceeace se

împrejurul nostru, sub ocrotirea, unui guvernământ nebăgător

celor dintâi datorințeale sale.

a

petrece

do seamă a

a

«Și chiar de ne-am refuză de a vedeă o hotărire culpeșă luată în niște .
urmăriri așă de contrare legilor bunei rândueli, cea de pe urmă publicar
e, |
făcută de către Căimăcămie, ar întări toate neliniștirile noastre.

«Un «Monitor Oficial» fu creat sub epigraful de «Principatele-Unite», fâră

alt titlu, într'așă chip încât sar crede a fi «Monitorul» ambelor ţări.
EL.fu
înfiinţat pe deasupra vechiului nostru «Buletin Oficial» moldav, și a publicat

« sub titlul de «Instrucţiuni»

o lungă

desfășurare a Legii Electorale, pe care

Comisia Interimară eră îndatorată a o aplică

din

cuvânt

în cuvânt și care

figurează, ca Anex la Hatişerif cu amănunțimi limpezi şi lămurite,

|

„_«Eră oare treaba Comisiei Interimare de ainterpretă astfel
pe placul său
un document scris, care reprezintă el însuș instrucţiile date de către Marile
Puteri și solemn- recunoscutede către Curtea Suzerană?
o
«Această

Comisie aveă ea dreptul de a amestecă

rile sale către apreciaţiile și cugetările Hatişerifului ?

cugetarea sa și apreţui-

3

«Și nu suntem noi în drept, în faţa unui manc de respect atât de flagrant
,

de a ne teme că instrucţiile adevărate să fie încă denaturate
- în spiritul și
„litera lor?
n
a

„«De ne-ar fi iertat, Principe, a intră, articol 'către articol, în desbaterea

„unui act a căruia importanță nu va fi scăpat din

vederea Alteţei

Voastre,
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noi am puteă, descoperi la fiecare pas intenţiile indirecte,
cari au împins pe
Căimăcămie la facerea acelor instrucții arbitrarii, de
cari avem. onoarea de
a alătură aci copie.
|
e
«Cu textul Hatișerifului,

omul care în adevăr are titluri de alegător
este .
arătat respicat, drepturile sale se. pot lesne control
și nu sunt supuse nici
unei îndoel

i; aplicarea instrucţiilor sfarmă cu o singură
lovitură această prețioasă limpezire. Sprea așeză censul elector
al, ea intră pe o cale de prețeluire din cele mai grele; ea strămută centru
rile electorale * în voia noilor
alegători

astfel chemaţi; ea face cu neputinţă

orice

control

serios și orice
verificare aspră ulterioară a puterilor deputaţilor. Dacă
adevaratul: spirit al
instrucţiilor electorale, promulgăte cu Hatişeriful, eră
astfel, d-nii membri ai

Comisiei nu aveau

a-l desfăşură și el se arată de sine. Dacă acel
spirit eră,
şi rămâne însă în opoziţie cu acela al instrucţiilor,
de .ce fără nici un drept
funcţionarii, însărcinaţi a execută, iar nu -de a interp
retă porunci, au călcat
mandat
ul lor?

e

„a

|

Aa
«Acestea sunt observaţiile generale pe cari subsemnaţii
au onoare a le
supune prea umilit Alteţei Voastre Serenisime,. Simţimântu
l de dreptate și

" patriotism sincer care ne inspiră, ne dă speranță

că ele vor fi primite cu
bunăvoință de către Curtea: Suzerană, dela care ţara
așteaptă încă odată liniștea; și siguranța.
a

«Pătrunşi de această speranță, vă rugăm, Principe;
de a binevoi a primi
oxpresiunea adâncului respect cu care suntem
s. e. L.»

[Urmează subscrierile a mai mult de 60 proprietari,
din cei mai

naţi din ţară,

între

Paşcanu's. e. |.)

numele

cărora

se înseamnă,

acele de

Catargiu,

însemBalș,

In 29 Noomvrio. (11 Decemvrie) majoritatea Căimă
cămiei Moldovei adresează Marelui Vizir și Reprezentanților
Puterilor Garante
la Constantinopole următoarea telegramă:
câm

trimis Ex, Voastre un Memoriu asupra conflictului
existent.— Depeșa

din 5 Decemvrie comunicată de Afif-Bei desaprobă

noi să [i fost ascultați. .

o

actele

Sa

noastre,

fâri ca

ie

«Protestim: că suntemîn cea mai strictă legalitate şi că
n'am lipsit nici *
odată de respect faţă de Inalta Poartă. — Colegul nostru
Catargiu, în jurul
căruia se grupează nemulţumiţi, aprobă interpretarea
falsă a depeșei, în
virtutea căreia ministrii și funcţionarii lui Vogoride-a
u mers cu îndrăzneala,
până a cere în scris reinstalarea lor, deşi au fost; destituiţi
în unanimitate și
cu-dovezi oficiale de părtinire.
Ia
:
«Ei exploatează prezenţa lui Afif-Bei, cu voia lui, fură
îndoeală, pentru
Analele A. R.—Tom,

XXXIIL—Memoriile Secţ. Istorice,

s6

a -
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provocă anarhia și neascultarea. Noi am mănţinut ordinea publică iîn contra
tuturor. intrigilor și manoperelor îndrăzneţe. ce: ne încunjură. E
«Conjurăm Inalta Poartă și pe Reprezentanţi să iea în „deaproape. consideraţie,: că starea do. lucruri: le-a fost prezintată într'o lumină falși.
-»
«Toate aceste manopere sunt ale: membrilor. vechiului - guvern, uniţi cu
«

aspiranţii la Domnie și susținuți de colegul nostru Catargiu.
i...
«Binevoiţi a nu înăspri situaţia, condamnându- -ne fără'a ne: ascultă,
E.

:

0

a(9s,)

-

V. Sturdza, A: Panu

Nota d- lor Membri ai Căimăcămici Moldovei Vasile Sturdza și
“ Anastasie“ Panu, adresată - Consulilor Puterilor. Gârânto! „din Iași în
2 (14), Decomvrie.
«În urma. conflictului ivit în sinul Găimăcăniei, subscrișii aiau primit dela
E. Sa Afif-Bey comunicarea unei depeşe ce i-a fost adresată .în:5. Decem=

vric, în urma, înţelegerii Inaltei Porţi cu Reprezentanţii . Puterilor, în scop
de 'a da o soluţiune complicaţiunilor existente, cari în fiecare zi devin mai
grele prin imputaţiunile neîntemeiate în contra simţimintelor de împăcăciune
ale majorităţii Căimăcămiei. -..
. .: .
E
- «Cu toate că dispoziţiunile.. conţinute in această depeşti au „fost! Tuate de
Puterile Garante

înainte de a

fi cunoscut Memoriul

explicativ a subscrișilor;

hotăriți de a ne conformă ei,:noi am rugat, pe d-l Catargiu să vie să delibereze cu colegii săi, pentru a-se nelege asupra aplicării puncturilor. din
depeşă.
::.:.:
Dea
“eD-l. Catargiu a. interpretat din capul locului depeșa din 5 Decemvrie îîn
sonsul unei revocări aproape generale a actelor anterioare ale „Căimăcămiei,

fâră, deosebire a acelor chiar făcute în unanimitate.
_ «Subscrişii neputând

primi

o interpretare atât de silnicită și în afară de

serisul depeşei, deliberaţiunile au fost suspendate îin “urma

cererii

chiar a

d-lui Catargiu și a asigurării ce ne-a dat că instrucțiuni lămuritoare ale adevăratului sens al depeșei au fost trimise din Constantinopole, şi că dorește să
aşteptă sosirea lor, inainte de -a urmă cu: deliberaţiunile, (Proces verbal XX).

«Acesta, fiind singurul motiv al întârzierii soluţiunei. dificultăţilor existente,

și cum, pe.de altă parte, sar puteă acuză din nou subscrişii că nu au ţinut
scamă de .comunicarea primită, credem de a noastră datorie de-a vă face

cunoscută situațiunea, -astfel cum a, fost făcută dei insuş d-l Catargiu. |
. „“Comunicându-vă, cele ce. preced pentru a'.d-voastră informaţiune, sub-

Serișii. cred. de datorie a reînnoi asigurarea, lor, că, dorind a vedei restabilită
armonia

în sinul

guvernului

interimar,

ei sunt. totdeauna. gata a se conformă

” deciziunilor Puterilor, şi a supune unei reviziuni,: în: înțelegere. cu d-l Catargiu, actele făcute îîn timpul abţinerii sale voluntare,

N
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«Subscrișii vă roagă să binevoiţi a comunică guvernului

vostru

prezentau

notă, ca făcând parte din Memoriul adresat de majoritate Domnilor Repre-.
zentanţi ai Puterilor Garante la Constantinopole».
|
|

Scrisoarea, Caimacamilor V. Sturdza și A. Panu
telui Walewski, din 3 (15) Decemvrie.

adresată, Comi|

«Prin Convenţia din 7 (19) August, Marile Puteii ne-au numit
Căimăcămiei, însărcinată să conducă administraţia ţării: noastre
operaţiunilor electorale, din' cari trebue să iasă toate: mijloacele
a viitoarelor noastre instituţiuni.
Aa

Membri ai
în timpul
de aplicare
:

"«Pătrunși de sfințenia mandatului nostru, l-am primit cu hotărîrea bine
socotită de a. justifică, prin moderaţiunea, noastră, dovada înaltei încrederi ce

ni sa dat. Speram să nu găsim în jurul nostru, şi în special aproape de noi,
decât oameni însufleţiți de aceleași simțiminte,ca să ne ajute a purtă greu-

fatea unei răspunderi atât de mari.
m
„_ «Din nenorocire evenimentele n'au răspuns speranțelor noastre şi am avut

durerea de a vedeă punându-ni-se piedici din partea aceea, de unde aşteptam

ajutor.

a

a

«Nu voim să obosim atenţiunea E. V. povestindu-vă faptele cari au fost
expuse de noi. Dar fiindcă colegul nostru, d-l Ştefan Catargiu, printr'o plângere, devenită publică, în momentul când ne siliam a înăbuși aceste discuţii
triste, ne-a pus în penibila situaţie de a ne apără, facem aceasta cu liniștea
oamenilor siguri, că 'nici una din intențiile sau faptele lor nu îndreptăţesc
atacurile al căror obiect sunt ei. .
|
a
aa

- «Venind la putere ne măguliam” a vedeă în d-l Ştefan Catargiu pe unul
dintre promotorii ideilor naţionale,al căror principiu a fost consfințit de
Convenţie, și nu puteam fi decât dispuși să urmăm inspiraţiunile unui om,

căruia îi respectamși vrâsta, și antecedentele.

i

«Numai cu un profund" regret am rezistat tendinţelor sale,
că ele se puneau'în serviciul unei candidaturi, .care poate
proprie. 'Totuş am avut față de' el o atitudine foarte delicată,
nem chiar la. numirea unor funcţionari pe cari ni-i propuneă

gulamentelor. Ne-am expus

aa
când am văzut
eră chiar a sa
fără să ne opu-împotriva:Re-

să fim acuzaţide nepotism, primind pe acelea,

dintre” rudele sale pe cari ni le desemnă el, și-ne-am

expus

si fim

taxaţi

vinovaţi de trăgăneală, așteptând timp de două săptămâni ca să-şi termine
punerile la cale personale.”
|
i
"
e
«Cu toate acestea noi eram înarmaţi cu principiul majorităţii în. delibera-

țiunile noastre, principiu întemeiat 'e rațiune și piimit de-d-l Catargiu
fără -

nici-o restricţiune; principiu care ne-ar

fi îngăduit să triumfăm: asupra tu-

turor rezistențelor, dacă n'am fi ţinut să împingem

până la extrem.

cânsi-
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|

| derațiunea față de colegul nostru. A trebuit să fim constrânși de exigenţe
le
Convenţiei, ca să ne hotărim

a nu întârziă acțiunea

guvernului. Acest lapt

a fost prezintat în plângerea, d-lui Catargiu ca un act. de apărare din partea
noastră .şi în acest chip a recunoscut el dovezile de considerare ce i-am dat!
«Dacă, colegul nostru: n'ar fi fost susţinut în atitudinea su extralegală
de
influențe oculte sau de manifestaţiuni contrarii ordinei,- suntem: convinși
:că

n'ar Îi întârziat să-și recunoască, nedreptatea.

: «n

De

dorința noastră de a mai întinde încă mâna unui om, pe care nu voim

să încetăm de a-l stimă, nu am ezitat să facem primele încercări
de împăcare,
«Mai mulţi consuli au binevoit să se însăreineze „În mod
oficios a trans-

„mite din partea noastră vorbe de pace și baze de împăcare, pe
cari ei le-au

recunoscut onorabile pentru amândouă părţile.

Aa

«Intr'un cuvânt, noi am continuat a.lueră numai fiindcă
un guvern nu se
poate opri .şi am; fost totdeauna gata a reluă lucrările împreun
ă cu un coleg

pe care îl chemam îndărăt din tot sufletul nostru.

A

|

- «In aceste condițiuni noi nu găsim motivele pentru cari am fost condamnaţi cu atâta grabăla Constantinopole. Este adevărat. că în timpul
când

d-l Catargiu ne atacă cu atâta violenţă, noi tăceam. Noi doriam,
în mijlocul
acestor împrejurări grave şi pentrua nu obosi Puterile cu svonuril
e discuțiilor noastre, să înăbuşim scandalul unei scisiuni, ce ne eră
supărătoare și

pe care am fi voit:să o reducem la proporţiile

altfel fiind siguri că avem

şi sperând că nu vom

unei afaceri familiare.

de partea noastră buna, dreptate

De

şi convenienţele

fi condamnaţi fără a fi ascultați, aşteptam să: fim în-

trebați pentru a ne explică.

|

a,

câm făcut aceasta întrun Memoriu adresat Reprezentanţilor
Puterilor Garante la. Constantinopole, din momentul în care judecata lor anticipat
ă ne-a

pus în nevoia de a ne apără.

Ia

NE

«In această expunere simplă a faptelor se găseşte adevărata
explicare a
actelor noastre, .
.
..
e
Mi
i
«Cine va puteă să ne mai acuze — după ce va fi cetit acel
Memoriu —

că am voit să apăsăim un coleg, să ne exagerim

tun spirit de partid?

|

puterile sau să lucrăm în-

|

o

„«Dacă am schimbat funcţionari, toți, afară de un
număr neînsemnat, au
fost înlocuiţi cu consimţimântul . d-lui Catargiu. Departe
de:a ne gândi să

depășim 'o putere
pe

care n'am căutat-o şi a cărei răspundere ne neliniştiă,

n'am uzat de ea decât cu regret ca să lovim în funcţionari şi credem
pe sufletul

şi conștiința. noastră, că n'am făcut-o decât în cazuri de
nevoie extremă.
„_«Convenţiunea,

Fermanul. de

instalare

şi. Regulamentul.

Organic

le-am

avut totdeauna înaintea ochilor, ca o regulă dela care nu trebuiă
să no
abatem.
Aa
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«Cât priveşte pe noii aleși, n'am fost
călăuziți decât de dorinţa de a pune
în funcțiuni oameni pătrunși
'de simțimântul legalității şi nepăr
tinirii, care
trebuiă să le reglementeze purtarea.
ia
R
a
«Neavând intenţia de a face . să:
triumfeze vreo candidatură, necă
uitând
decât să asigurăm libertatea. şi
sinceritatea alegerilor, nu 'puteam
să dorim
decât prefecţi înţelepţi

și judecători. integri.
«In vederea, greutăților nenumărate
ce prezintă

„ale întrun termen

a
o
formarea listelor electo-

atât de scurt şi când eră vorba să,
se aplice pentru întâia
oară un sistem
cu totul necunoscut în această țară,
noi
am îmimulţit instruețiunile şi circulările, pentru ca agenţii
noștri să poarte cea mai mare grijă
în niște, operațiuni atât de delicate
,. Pe
|
«Dela publicarea acestor liste nu
scăpăm nici o zi'să nu recomând
im
prefecturilor şi: tribunalelor cea: mai mare
atenţiune în lucrarea de rectificare.
«In sfârşit credem în conștiință, ci nu
am neglijat nimic pentru a înlătură
din aceste operaţiuni preparatoare tot .ce
ar fi prezintat aparența de fraudă,
părtinire ori spirit de partid. Intrebără
dacii până aici am făcut cevă pentru a
„merită: reproşul de a ne fi depășit put
erile
sau de a nu ne fi înțeles misiunea, ?
«Am fost acuzaţi că, n'am dat consideraţia
cuvenită Curţii Suzerane în persoana reprezentatu
lui ei. , :
Da
Ea
«Oricât ar fi de delicată această cesti
une, ţinem să ne explicăm precis.
«In ochii

noștri misiunea

oficială a E. S. Aff-Bei,

perfe

ct definită prin
scrisoarea vizirială ce ne-a remis, se
terminase chiar în ziua, cetirii Hatişerifului și Fermanului de instalare. Dacă
el a rămas şi mai departe, nu mai i
eră pentru noi decât

un oaspe, important prin poziţiuneă sa și
căruia - îi
datoram consideraţia impusă de legile ospit
alităţii, dar fâră de nici un caracter oficial,

atât timp cât.o nouă scrisoare vizir
ială nu ne făcea cunoscut
că, are de îndeplinit. și altă misiune
în Moldova.
i]
«Intâia oară când el a voit să intre
în 'relaţiuni oficiale cu guvernul, a fost

cu ocazia unei depeși ce i-a fost adresată,
personal de Curtea sa şi în care
Căimăcămio.. : .
«El şi-a reînnoit curând, în urmă încercar
ea în aceleași condițiuni, dar luând
faţă de noi şi faţă de actele administraţi
ei noastre aate de stăpân. .
|
«Cum. în aceste depeşi eră cestiune de
scisiunea atâtde nenorocit declaa încercat să găsească, o regulă. de purt
are pentru

tată între caimacami, am avut la începuttoate
: motivele

de a fi surprinşi,
că nu sa informat mai bine de adevărul
: faptelor cari au dat ocazie acestor
comunică
ri. Pe urmă față de abţinerea deplină
a Consulil

or Puterilor Garante,
eram în drept să ne întrebim pe co.se
întemeia intervențiă Porții
' când
,
lucră numai ea singură.
|
.
e
at
«In sfârşit în ce priviă., personal pe
. Afil-Bei, nimic nu ne arătă că şi-a

reluat caracterul de agent

oficial... . a

.
*
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» «Noi ştim că. s'au adus înainte cestiuni stricte de drept şi. de procedură,
zicându-se-că unii trebuiau să cedeze altora, mai ales cu privire la o tele-

gramă cifrată a cărei expediere a fost refuzată.

E

«Dacă cu toate acestea necedând, noi nu ne-am

temut că ne abatem dela

„vechile tradiţiuni de ospitalitate. moldovenească, aceasta se datorește faptului
că atunci am fi depășit întradevăr puterile noastre.
E
„ «Când a fost vorba de o apropiere cu d-l Catargiu, deşi eram convinși de
dreptul nostru strict și necontestat,. totuș făcându-i primele avansuri, am
dovedit că ştim să trecem peste susceptibilităţile personale, când e cestiunea
de binele patriei noastre. Dar 'aici situația, nu eră acâeaş: îi
a
«Insăreinaţi de Puteri cu întâia aplicare a Constituţiunii
ce ne-au acordat,
simpli depozitari ai unei puteri cu totul transitorie, consideram ca o datorie

"„de onoare să predăm Adunării și Domnului această putere intactă, liberă de
„orice. precedent

care ar puteâ-o jenă în viitor.

e

|

i «Prin. „urmare eram obligaţi la cca mai mare rezervă, noi cari făceam
primii paşi pe calea nouă ce ni se deschideă.:
n
|
|
«Nu mai erau în joc persoanele noastre; ci principiul fundamental înscris

în art. 2 al Convenţiei.
«A recunoaște

- . ..

chiar și printr'un

drept de ingerinţă „Inaltei

|

Porţi, mai ales prin intermediul unei persoane

firă caracter oficial, nu ni.s'a
ne eră dat a-l modifică.
.
«Rugăm pe Ex. Voastră să
trat, cu atât mai mult că cele

-bunovoinţa Ex. V. -

i

exces de politeţă, și de consideraţie un

|

.părut posibil în faţa unui principiu co nu
...
ae
ae
|
scuze desvoltarea prea lungă în 'care am ince ne-au mai rămas de spus reclamă întreagă

ie

e

«Ne este penibilcă trebue să semnalăm reaua voinţă, a unor Puteri,
dar
se pare în adevăr, că o fatalitate apasă asupra nenorocitei noastre țări.

„ «Dupăce Turcia şi Austria au încercat prin toate
mijloacele posibile să
năbușească aspiraţiunile noastre cele mai legitime, acum se pare
că se pre-

gătesc a împiedică. dela, început aplicarea unei Convenții, pe care
au semnat-o după atâtea greutăţi. :.
a
aa
|
«Nu mai putem închide ochii în faţa faptelor atât 'de clare; căci vedem
pe Comisarul turc, că, după ce a pândit primul fapt care putea să-i dea
ocazia de a în„cercă să intervie, se pregăteşte, ajutat de Agentul Austriei, să combaţă
rezultatul
alegerilor noastre apropiate, dacă acest rezultat nu va răspunde
dorințelor sale.
«Noi cari am început cu atâta bucurie - și atâtea speranţe noua eră ce se
deschidea, înaintea noastră, simţim strângându-s6 inima noastră
- la privirea
i
a
piedicilor ce ni se pregătesc.

„ «Dacă nu ne-ar fi teamă că ar.puteă slăbi răbdarea generoşilor Suverani,

cari ne-au apărat totdeauna drepturile, am privi. viitorul cu mai puţină
frică.
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«Insă simţim că le absorbim atenţiunea de prea mult timp:
Duşmanii noştri:-au observat:aceasta numai decât şi dacă grămădesc
incidente peste incidente, aceasta nu o fac decât numai cu gândul
de a face şi pe celelalte

Puteri, sătule de luptă, să ne părăsească în mânile lor.

a

«Aceste gânduri ne preocupă şi ne neliniştesc mai mul
- decât
t
urmările
unci certe, care, întrun fel sau într'altul, se va termină în.
curând.
|
«Dacă n'ar fi fost vorba decât de noi, am fi lăsat să treacă
acuzările şi
„ chiar desaprobarea, cari ne-au lovit, fără a spune o vorbă.
Dar am observat
„adevăratele tendinţe ale acelora, cari atacându-ne pe.
noi, căutau mai ales
să atingă drepturile ţării, acele: drepturi cu atât mai scumpe
pentru'noi cu

cât nu ne-au fost restituite

decât de curând, Noi am fost însărcinaţi să le

apărăm semnalând atingerile ce căutau a le aduce.
....
.
a.
«De asemenea. fiindcă pozițiunea: noastră, oricât de transito
rie ar fi, ne impune datoria, după cu
ne.m
dă și dreptul, de a vorbi în numele țării, îndrăznim a, speră că E. V..va binevoi să ne ajute a face ca să
ajungă până la.

* Împărat rugăciunea,ce adresăm M. Sale de a binevoisă mai
veghiezo asupra destinelor unui popor care datorește atât de mult
«Primiţi, etc.
Ra
e

!

înaltei sale protecţiuni,.
a

“«(8s.) V.: Sturdza,

A.

Panu.s

___Depeşa d-lui Victor Place adresată. Comitetului Walews
ki în 3 (15)
Decem
vrie.

a

|
” «Majoritatea membrilor Caimăcămiei Moldovei îmmânează
o serisoare ali
turată adresati Excelenței ' Voastre, In această scrisoare: d-nii
V. Sturdza şi

A. Panu explică, purtarea 'lor cu o linişte atât de mare şi cu
dovezi, că nu
“pot decât să recunosc ca adevărat tot ce conţine acest document,
Ei

«Aceşti domni au fost. atât: do mult: prezintaţi- că au
comis acte de opre- -

“siune neiertate, conduși de un spirit-de violenţă și
de partid, că, moderaţiunea

din justificarea lor nu va face decât să reiasă, mai bine odioas
ele calomnii,
i
E)
.

ale cărora victime ei au fost.

|

formă memorandului dela Constantinopoleal Reprezentanţilor Puterilor Garante.

Aceasta este un nou răspuns la: acuzările mincinoase
d-lor V. Sturdza și aPanu» ii:
si

că s'au ridicat în contra,
|
pu

Majoritaţea Căimăcămiei publică Procesul. verbal. XXI din 6 (18)
Decemvrie, privitor la interpretarea; unor puncte .din Convenţie
și
Legea, Electorală.
|
|

!

«Această scrisoare a fost trişimis
Miniştril
ăor Afacerilor străineal Angliei,
al Prusiei, al Rusieişi al Sardiniei. Alătur şi scrisoarea âdresată
de inajoritatea
„Căimăcămiei tuturor Consulilor; și în care declară: că Sunt gata “a so
con-
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cArt. 7 şi 8 din Stipulaţiile Electorale statornicese
— cârt,
: 7. Listele electo«rale se. vor întocmi în fiecare an şi: în fiocare district
prin îngrijirea admi-

«nistrației. Ele se vor publică şi afişă
în cea dintâi” Duminecă a lunii lui
«Ianuarie, pretutindeni unde va: cere trebuința. Reclamaţiile se vor
da la ad„_«ministraţie, în cele trei săptămâni cari vor urmă după publicarea
listelor.
«Reclamanţii 'vor' puteă;. apelă, la Tribunalul. districtului, câre
va hotări în
«grabă şi fără apel».— Art. 8. «Fiecare alegător va 'puteă
reclamă înscrierea sau
„«ştergerea' fiecărui individ, netrecut sau fără dreptale înscr
isîn lista din care

„«el însuș face 'parte»..

e

a

"- «In'loc' de a se conformă cu rostirea acestei legiuiri,
toţi acei ce sar so-

'coti abuziv excluşi din listele“ electorale publicate, reclamând
şi apelân
„tribunalele: competinte' înscrierea în termenul legiuit de trei săptăm d la
âni, pe
temeiul
dovezilor ce vor” fi păstrând, şi a provocă prin chipul
legal îndrep-

“tarea neajunsurilor, ce s'au putut ocazionă la întâia închipuire
a acelor liste;
privim că astăzi,:cu nouă zile numai mai înaintea. :termenului
prescris, s'au

adus la Căimăcimie de: către: o deputaţiune cinei protestări
în contra listelor
electorale, subscrise de un număr de ţinutași locuitori în
districtele Roman;
-Bacău, Neamţu, Dorohoiu și Fălciu e
«Asemănarea

acestor

protestaţii

redijate

pe

unul

și acelaș

formular

;
pretenţia. nelegală: exprimată în acele protestări de a
nu recunoaște guvernului dritul ce l-a. avut în puterea Convenţiei de a da
Legii Electorale limu-

tirilo publicate în' instrucţiile sale; cercarea făcută prin
acele” protestări de
a se abate
din calea legalităţii printr'o

abţinere nejustificată

de a reclamă

la judecătorii, şi prin cererea ca însăș. Caimacamia.
să, facă şi să revizuească
„listele; urmare ce ar fi cu totul în contra art, 7 din
Legea Electora
— l:
toate

aceste. considerări, izvorite
atât din
. cuprinsul numitelor protestaţii, cât și a
suplicilor alăturate pe. lângă ele și întemeiate chiar
pe mai multe știri venite de

prin ţinuturi, au, încredințat pe, guvern, că există în
țară”o partidă
care, prin o tactică vedorată, caută, —-a descredită intenţiile
de imparțialitate
ale Căimăcămiei,—a organiză în toate ţinuturile o opoziţie
sistematică în contra
operaţiilor
legale a alegeri

lor viitoare,
— a da Convenţiei şi Legii Electorale
0 înterpretaţie falsă, spre a naşte nedumeriri, în spiritel
e alegătorilor, — a se
feri,

sub deosebite pretexte nevalabile: de a: se adresă la judecătorii
pentru

reîndrituirea acelor ce ar [i fost neînscrişi în liste,—
și a se lăsă astfelca să
treacă

timpul hotărit pentru reclamaţii, cu scop de a-și rezervă
în urmă
„motivuri nelegale: de tânguiri în contra nepărtinirii guvernului
;— și în sfârșit
a pregăti
cu gând

poate vreo urmare sgomotoasă pentru ziua, alegeri
lor, şi aceasta
și în speranţă de a compromite validitatea rezultatului
operațiilor

electoral
dacă e,
ele: nu ar fi în favorul unor aspirații excluzive.

«Guvernul, însărcinat cu priveghierea acelor operaţ
ii, răspunzătorde măn-
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ţinerea legalității şi a liniştii publice, hotăr
ât de a nu lăsă cel mai mic, pre-..
text de recriminaţii în contra listelor elect
orale, şi povăţuit mai înainte de
toate de principiul nepărtinirii, găsește,
de cuviințăa luă următoarele măsuri
atât

în privirea reclamaţiilor ce.i s'au-prezentat,
cât și în privirea respectului :
,
«l. Se recomandează deadreptul tribunalelor
respective cercetarea listelor
de persoanele ca ilegal netrecute. în listel
e electorale, și -altora ca ilegal înscrise,ce erau alătu
ce se cuvine legilorși ordinului legal
:

rate către pomenitele

protestaţii ; aceasta. spre

'carea greșelilor sau abaterilor ce sau putut

_rectifi- :

prileji, și de cari tribunalele

competente nu s'au pusîn putinţă a se
ocupă de către înșiși acei ce protestează astăzi, tocmai în ajunul alegerilor
și în contra spiritului şi a literei
stipulaţiilor electo

rale. .
«2. Domnii administratoriși comandiride janda
rmi sunt ordonaţi ca, în caz, de încercări din partea ori și. cui, în timpul
operaţiunilor electorale, do
a turbură liniştea! publi
liniştit şi pacinic,

măsuri,

că sau „acea
să 'ica în contra

Ea

a, alegerilor, cari trebue a so! săvârşi !
asemenea încercări cele 'mai: cnergico:

V
«3. Domnii administratori şi. judecători „sunta
chemaţi şi acum a se con-,,
formă strict

instru

cţiilor şi povăţuirilor date, a, se feri sub .cea mai mare
răs- .
pundere de a da loc prin nici 0 lucrare la nici
o legiuită tânguire, a.se
încheiă jurnaluri, anume pentru fiecâre caz de
reclamaţie în deosebi, întemeiate și

motivate, precum această li s'a. prescris. Acest
e jurnale.le 'vor trimete, pe de o parte, judecătoriilor în terme
nul încuviinţat, iar pe de altă:
parte, Departamentului, ca, să se: încredinţe
ze. guvernul de. legalitatea, lucru-,
rilor. Asemeneaşi judecătoriile vor grăbi a comun
ică, logofeţiei jurnalele ce.

vor. încheiă spre îndeplinirea cuvenitei: lucrări în
asemenea...

. .

.

..
__«Se adauge iar spre iştiința. tuturor, că,
fiecare este datorit'a se conformă, .
neabătut stipulațiilor, electorale ;. și tot acela
care ar mai cerci, a.se abate ..
dela, acea regulă
şi. nu 's'ar înfăţişă, la, administrații și la, judecătorii
Spre re- .

clamarea, driturilor. sale, acela

Convenţiei,

rămâne

nu le-a căutat prin

considerându-se în

a-și bănui
drumul

contraven
cu. ție
rostir:
ea,

șie-și pentru pierderea driturilor sale, dacă

legal. . II

I

IP

e
«Aceste dispoziţii se vor publică, luându-se măsur
ile -cuviincioase pentru
grabnica

lor aplicare.

i,

"
„

ri

[i

ae

*
«(Subscriși:) V. Sturdza, A. Panu.
«Secretarul Căimăcămiei, (5.) D. Sturdza

„In.„ai 5 - (18)Pi ecemvrie, Ex. Sa Fuad Pașa, trimite. următ
oarea... tolegramă,. E. S. „Ait-Bey, ca „să. ceară dela
„Căimăcămie... restabilirea.

regimului cenzurii, Acest

ordin

nu puteă îmbunătăți

situațiunea

.
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Guvernului Otoman, fiindcă eră cert că majoritatea Căimăcămiei va
mănţineă “legea Presei din anul 1856...
"«Legile cari guvernează

presa se

aflăîn categoria

legilor

fundamentale,

carinu pot fi modificate de o administraţie provizorie, a cărei misiuno- spocială este clar și pozitiv desemnată într'un act internaţional.
a

„«Prin urmare, măsura luată în ultimul timp 'de o parte a Căimăcămiei
Moldovei, privitoare la presa acestui Principat, este ilegală şi contrarie. spiritului Convenţiunii din. 19 August și capabilă de atrage după sine urmări

SAVE,

„«Inalta Poartă ca;și Puterile Garante,

dorind înainte
de toate

mănţinerea

liniștii în “această. ţară, și vrând să înlăture tot ce poate ameninţă sau. împiedică executarea fidelă a măsurilor adoptate în comună înțelegere: pentru
a, asigură, . fericirea. amânduror Principatelor, 'invită, pe: d-nii Caimacami a
restabili. imediat regimul revocat și a priveghiă ca factorii de turburări Şi
de fraude. să .nu poată află un mijloc.de a -propagă principiile lor subversive

|

SI

în ziarele din țară».

Majoritatea, Căimăcămiei hotărăște să invite

i

po logofătul

Stefan

Catargiu să vio la ședințele Căimăcămiei, având a deliberă asupra,

instrucțiilor primite, de E.. S. .Afif-Bei dela Constantinopole. |
„Proces verbal No. XIX din27 Noemvrie (9 Docemvrie). .

Astăzi,pe la trei'ore, a. ven
d-l”it”
Adossides, care le-a- declarat: «Că d-l:
«logofăt Stefan Catargiu a fost dintâiu hotărit a veni la şedinţele Ciimăcămiei;
«că viind pe urmă la Ex. Sa Afif-Boy, i-a cerut în scris instrucții şi findceă-Ex.

«Sa i-a zis că singur 'așteaptă o lămurire a depeșei comunicate Căimăcă
- «mici, d-l logofăt a hotărit a nu veni. și a aşteptă aceste lămuriri». După
!
retragerea, d-lui Adossides, subserişii au trimes d-sale logofătului următoarea .

adresă pentru a-l pofti să vie a luă parte la 'şedinți: «Domnule şi Colega,

«primindu-se ieri la Căimăcămiedin
, - partea. Ex. $.. Afif-Bey, copie de pe

«o depeşă telegrafică din Constantinopole,

subserișii, văzând că aţi venit

«nici astăzi în sala şedinţelor, pentru 'a luă parte la lucrările „Căimăcămiei,
«au onoare a vă face invitare ca să binevoiţi a veni mâine,

«spre a păşi împreună"la

încheiat acest Proces verbal care se va publică,
|

,

în 28 a curentei,

deliberare asupra acelei depeşi». Drept care-s'a
|

|

"a[Subscrișii:) V. Sturdza, A. Panu.
aSecretarul Căimăcămiei, (s.) D. Sturdza».

In cele două Procese verbale XVIII și XXII Căimăcămia a pri-

mit dela E.“ Sa Afif-Bei

textul 'unui — Momorand privitor
la: Căimă”
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cămia, Moldovei
— în versiunea :Inaltei' Porţi, .și în versiunea representanților

Puterilor Garante

la Constantinopole.

Procesul verbal No, XVIII din 26 Noemvrie (8 Docomwvrie).
«leri, la 21/, ore după amiazăzi, s'a înfățișat în camera, Oăimăcă
miei
d-l Adossides, zicând că fiind E. Sa Afif-Bei bolnav, d-lui este
însărcinat
a veni şi a ceti o depeşă, adresată E. Sale Afit-Bei, din partea Ministru
lui
trebilor străine al Inaltei Porţi. După cetireu acestei depeșe, subscriş
ii au cerut
copie, şi astăzi „li s'a trimis următoarea, adresă a E. Sale, însoțită de
o copie
a sus citatei depeșe.
«Domnilor! am onoare a vă transmite alăturat o copie de pe depeșa ce vi

«s'a cetit ieri de d-l Adossides.
«celei înalte»,

Binevoiţi a primi

asigurarea stimei mele
«(Subsori)

Afif,.

«lași, 8 Decemvrie

1858»,

«Copie de pe depeşu, Inaltei Porţi.cu data din 5 Decemvrie 1858; —Ministrul

trebilor din afară către E. S. Afif-Bei.

- «Inalta Poartă şi reprezentanţii guvernămintelor,
«de: Paris, luând în privire urmarea neregulată a
casupra următoarelor punt— uri:
Caimacamii trec
«în Fermanul Imperial,—Autorităţile moldo-române

cari au subscris Convenţia
Caimacamilor, sau înţeles
peste marginile însemnate
ar trebui să arate respectul

«cuvenit Inaltei Porţi, —Prin refuzul de a expedui o depeșă telegrafică a Co«misarului Otoman către guvern ământul său, administrația moldovană a lipsit

«la această. datorință, de respect, Comisarul

Otoman are drept de a prelungi .

«șederea sa în Iași,—Reglementul Organic este baza, lucrărilor Caimacamilor,

«cari nu se vor puteă abate dela dânsa, fâră necesitate urgentă,

«excepţiile hotărite, după cum

și afară din

depărtarea miniștrilor și a directorilor

De-

«partamentului, sau aceea a funcţionarilor. numiţi după 19 August,—Trebile
«curente se vor hotări de majoritatea Caimacamilor; însă asupra trebilor pri-..

«vitoare la interpretaţia Convenţiei. sau a Fermanului
«la Inalta Poartă,—Rânduirile în funcţii. trebue să fie
«unanime a. tuturor membrilor. Căimăcămiei, ţiindu-se
«tinţa Caimacamului de care utârnă nemijlocit agentul
«stitui sau a se numi —Actele sancţionate până acum

Imperial se va, referă,
subordonate aprobării |.
însă seamă de sococe ar urmă a so dede Caimacami în una-.

«nimitate sau în majoritate nu vor fi. revizate, afară numai când ar cuprinde

«loviri grele înî condiţiile constitutive. ale Căimăcămiei „—Deştituirea direc- .
«torului și a, altor funcţionari ai Ministerului din Lăuntrul al Moldovei este.
cun abuz ce este cu drept a se reformă,-—In caz de vacanţă parțială a Căi- |

«măcămiei, membrul sau: cei doi membri în funcţie vor” îndeplini „vacanţa |
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-

ti!

«prin unul. sau. doi;

miniștri. după ordinul rangului lor, —Si în-caz
; de. vacanță:
«totală, administrația va trece către consiliul
miniştrilor, după: analogia art.
<ĂI
din, Convenţie».

“Pentru conform

:.,

..

i

|

|

cu originalul

|

«(5 Ati,

«Drept

care acum de odată, sa încheiat acest
Proces verbal, care sc va da
publicităţii ae

|

Aa

«(Subscriși :). v, 5 L urdza,

«Secretarul Caimăcămiei, (<.)

Proces Verbal No. XXII

A.

Panu.

D. S turdz a.

din .7 (19) Decemvrie.

«Astăzi a venit d-l Adossides în: “camera
Căimăcămiei | și a dat cetire memorandului adres

at Inaltei

Porţi de către Reprezentanţii Puterilor Garan
te, în
28 Noemvrie a. c.: Subscrișii cerând
copie de pe acest act, d-l Adossides
a
zis că o va „comunică, Drept care s'a înche
iat acest proces verbal.
_
ăi

Anex
— Memo
ă.
randul

„
«(Subscriși:) V, Sturdza, A. Panu,
„Scoretarul Căimiicimiei, (5) D. Stu rdza»
,

adresat . Inaltei

Porţi

de

„către Reprezentanții E utorilor. „subsoriitoaro T vactatului de.
Paris, din 16 (68) Noemvrie. 1858.

«După cererea Ministerului trebilor din afară
al Inaltei Porţi, Reprezentanţii Puterilor subsciiitoare „Convenţiei de
Paris, întrunindu-se! astăzi inî conferință spre a luă în considerare conduita, nere
gulată “urmată - în oareşicare
privire de către Căimăcămiile Principatelor
Moldovei și Valahici, Sau
s
înțeles
în unanimităte “ asupra; 'punctuirilor - ce'
urmează :
a
E
el. Că puterea, Caimacamilor
are o tendinţă vederată a păși peste margi
nile prescrise lor de către Fermane.
"«2. Că autoritățile: în Principate ar trebui
să mărturisească respectul cuvenit Puterii Suzerane, atât din deferinţă
către poziţia, ei particulară îîn privirea ziselor Princ

ipate, cât Şi din motivul calităţii sale
de organ colectiv al
tuturor Puterilor celor mari, când ea presc
rie observarea Tractatului de Paris.

"«3. Că 'refuzul făcut de' Caimacamii Moldo
vei de a expedui

telegrafic al Comisarului Impărătese

către

Inalta

Poartă, este

un

mesagiu

o lipsă

de
curtoazie, pe care nici o împrejurare nu
ar putea justifică; şi că, dacă Comisarul Otoman: se abţine de orice ingerinţe
în trebile țării, el poate reclamă,
dreptul, în” cazul de faţă, de a prelungi ședer
ea 'sa în Drinoipat, spre a țincă
pe guvernul său în cunoștința întâmplărilor.-:
«4! Că baza purtării Caimaăcamilor trebue
să -fie' Regtemeatul Orne și
că toată abaterea dela această, regulă trebue
să “fe justificată de o necesitate
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gravă şi urgentă, sau'de cazurile excepţionale prevăzute
şi “hotărite de mai!
înaint
și anume

e,: amovibilitatea, miniștrilorşi directorilor Depir
timentelor,
precumși aceca a funcţionarilor numiţi dela 7
(19) August încoace de fostul :
Caimacam.
a4
«5. Că trebile ordinare de administraţie se pot
hotări: de mojoritatea Cai- !
macam

ilor; dar că, în cât se atinge de chestiile
atingtoare do interpretarea
Tractatului sau a Fermanului, elo trebue să fie
referate la Inalta Poartă în

caz de neînțelegere serioasă. Câţ pentru rânduirea în
funcţii, fiindcă aceasta,!.
se aţinge de un princip enunțatîn Perman, li se pare
că ar fi cu atâta mai
nemerit de' a-și asigură aprobarea unanimă, a tuturor
membrilor Căimăcă-'
miei, cu, cât ea ar fi,

o garanţie
în contra spiritului de facţie sau de partidă,
țiindu-se încă'o seamă deosebită de socotinţa
Caimacamului dela care atârnă

direct agentul ce esto a se rândui sau a se destitui.

«6. In privirea greutăților ce sar puteă naşte dacă
sar căută a se anulă ! oareşicari acte

po cari Caimacamii

le-au sancţionat în unanimitate sau în

majoritate, reprezentanţii admit ca acele

acte, dacă ele nu jignesc
condiţiile în cari sunt constituite Căimăcănniile,
să nu [ie revocate.

vajnic”

«7, Ei privesc totuș destituirea Directorului şi altor amploi
aţi ai Minist

erului!
din Lăuntru, unul din Caimacami, de către acei
doi colegi ai sii fără învoirea
Și ştiinţa sa, ca un abuz care este cu atâta
mai drept a fi reformat, cu cât

condiţiile pe cari sunt întemeiate 'Căimăcămiile, îl aşeaz
ă şef al Departai
a
„«8. Ei socot, în sfârșit, că, la caz de vacanță
a Căimăcimici, membrul
sau cei doi membri rămaşi în funcţie ar aveă a îndeplini
vacanța prin adiogirea unui sau doi: miniştri după ordinul rangului lor
şi că, la caz de va:
canţă totală, cârmuireă provizorie a Principatului ar reveni
de plin drit Con„siliului Miniştrilor, în analogie cu dispoziţiile
articolulu11
i al Convenţiei din
7 (19) August. In amândouă aceste cazuri, Căimăcămia,
provizorie, astfel constituată, ar
mentului său

trebui să refereze Inaltei Porţi, a. căreia opinie este

zervată, precum

și aceea a Puterilor Garante.

anume re- |

|

|
|
«Plenipotenţiarii exprimă dorința ca guvernul Sultan
ului să binevocască a,
da instrucţie” Comisarilor săi la Bucureşti și la Iașide a se înțele
ge cu Membrii
Corpului Consulari cari vor primi
din parte-le înştiinţare despre opinia unanimă a, Reprezentanţilor Puterilor Garante la, Const
antinopole», a
“Textul: Memorândului semnat “Textul: Momorandului comu- .
la Constantinopole de Reprezen-!. | nicat:do:
Poartă, . - a

tanții Puterilor. Garante,

|

«La, cererea Ministrului Afacerilor *

străine al Inaltei

“elnalta Poartă

Iti
şi Reprezentanţii .

Porţi, Reprezen- : | : Guvernelor semnatare Conve
nţiei de
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tanţii Puterilor semnatare ale Con-

Paris, luând în considerare purtarea

venţici. de Paris, întrunindu-se astăzi

neregulată a Caimacamilor, au căzut
de acord asupra următoarelor puncte:

în Conferinţă, pentru a, luă în considerare purtarea neregulată urmată
în anumite privințe de Caimacamii..
Principatelor Moldova şi Valahia, au
căzut

de

acord

îin

unanimitate

E

asu.

pra următoarelor puncte:
-«1. Că purtarea Caimacamilor are
o. tendinţă manifestă de a depăși

al. Caimacamii depăşesc. margi-

. nilo trase de Fermanul Imperial.

margini ce li s'au tras prin Ferman. .

„Că autorităţile din Principate ar rul să, dovedească un respect
- cuviincios Puterii Suzerane, atât din
cauza

poziţiunii „ei

. e. Autorităţile moldo- valahe” ar,
: trebui, ssi dovedească respectul. da-.
NI torit Inaltei Porţi,
Pai

particulare . faţă E

de numitele Principate, cât şi pentru
calitatea ei de organ al tuturor Pu-

terilor mari în mod colectiy,. atunci
când--ca ordonă,
tului de Paris.

observarea

Tracta-

3, „Prin, “refuzul, de a oxpodiă o te-,

«3. Că refuzul Caimiacamilor Mol.
dovei de a expediă o. telegramă a

legramă a Comisarului Otoman către |

Comisarului Imperial al Inaltei Porţi

guvernul său, administraţia moldo-

este o. lipsă de politeţă, pe care nu

o poate justifică nici o împrejurare; .
și că dacă, Comisarul

otoman se ab-.

ține de orice ingerință

.

„venească a călcat acest respect.
„«Comisaârul „Imperial

are dreptul,

a-și prelungi șederea sa în Iaşi.

în afacerile.“

țării, poate reclamă, în cazul de faţă,

dreptul de a-şi prelungi șederea în
Principat îîn scop dea
său

în curent cu

ţineă guvernul

evenimentele,

„ad; Că baza purtării Caimacamilor
trebue să fie Regulamentul Organic
și că orice abatere dela această regulă trebue să fie: justificată de o

necesitate gravă și urgentă sau de
cazuri excepţionale prevăzute și stabilite mai dinainte, anume: amovibilitatea miniștrilor şi a directorilor

departamentelor, precum și a func-

ad, “Regulamentul Organic

for-

mează baza de purtare ce trebue să |
urmeze Caimacamii, cari nu se vor
puteă abate dela dispoziţiunile lui

fără, o necesitate urgentă sau în afară
de excepţiunile stabilite, cum sunt:

amovibilitatea miniştrilor și a direc:
torilor de departemente sau a func-

ționarilor. numiţi

după

19 August,
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ţionarilor numiţi după 19 August de
fostul Caimacam. «5, Că afacerile ordinare ale administraţiei. pot fi hotărite de majoritatea, Caimacamilor; dar că cestiunile cari privesc interpretarea Fermanului ori . Tractatului, trebue 're-

45. Afacerile curente vor puteă, fi:

decise de majoritatea Caimacamilor.
Dar afacerile privitoare la, interpre-

tarea, Convenţiei. sau a Fermanului
Imperial trebue referate Inaltei Porţi. .
«Numirile în funcțiuni vor trebui |

ferite Porții în caz de serioasă deosebire de vederi.
«Cât priveşte numirile funcţionarilor, cum ele ating un principiu enunțat
prin Ferman,

supuse aprobării unanime

de a se ţineă seamă de părerea Cai-

ar fi cu atât mai bine

să aibă aprobarea unanimă

a tuturor

membrilor Căimăcămiei, cu rezerva
macamului de care depinde direct
agentul ce trebue numit sau destituit,

a tutu-

ror membrilor Căimăcămiei, cu cât
aceasta ar fi o garanţie împotriva
spiritului de răsvrătire şi de partid,

afară de cazul când este să se ţină

seamă îni special de părerea Caimacamului de care depinde direct agentul ce trebue numit sau destituit.
«6. "Ţinând seamă de dificultăţile ce
ar puteă rezultă din anularea unor

«6. Actele dejă, sancţionate de Caimacami în unanimitate sau majoritate nu vor fi revocate, dacă nu aduc
. atingeri grave condiţiunilor constitu-

acte pe cari Caimacamii le-au sancționat dejiă în unanimitate sau în

rhajoritate,
aceste

Reprezentanţii admit, ca. |

acte să nu fie revocate—întru

cât, se înțelege, nu calcă condiţiunile
în

cari

sau

constituit

::

Caimacamii.

«7, Cu toate acestea consideră des- '-

tituirea directorului șia altor funcţionari ai Ministerului de Interne—unul

dintre 'Caimacami—de 'către ceilalți
doi

colegi

ai săi, ca

ționale ale: Căimăcămiei. .

un

abuz

„«7. Destituirea directorului şi:a
altor funcţionari ai Departamentului
de Interne

Moldovean

este un abuz, |

„care e bine să, fie îndreptat,

care

este'cu atât mai just să fie îndreptat,
cu cât condiţiunile pe cari se bazează Căimăcămia, îl stabilesc şef al..
propriului său Departament.
«8. In sfârşit Reprezentanţii cred,

«8. In caz de vacanță parţială

că în caz de vacanţă, parțială îîn sânul

“sinul Căimăcămiei, membrul

Căimăcămiei,

"doi membri în funcțiune

membrul

sau vei doi

în

sau cei |

vor com=
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membri rămași în funcţiune să completeze vacanţa alăturându-şi unul

pletă vacanţa alăturându- şi unul sau |
doi ministri, În ordinea rangului lor;
și În caz de. „vacanţă totală, admi- i
nistraţia va trece consiliului, de ministri, prin. analogie cu. art, LU al.

sau doi. ministri în ordinea rangului.

lor, și în caz de vacanţă totală, ad-.
ministraţia provizorie a, Principatului .
să treacă de drept. la Consiliul de.
Ministri, prin analogie” cuart. Il al

Convenţiei din 19 August.
«Și întrun caz şi întealtul

Convenţiei. ai

Qăi- |

măcămia astfel formată va trebui să
refere Inaltei: Porţi, care își rezervă
în. mod „expres părerea, cca şi Puterile Garante.
«Reprezentanţii exprimă dorinţa, că
guvernul M. S. Sultanului va bine-

voi a da instrucțiuni Comisarilor săi
din Bucureşti și Iași să se înţeleagă

cu membrii

corpului Consular,

cari

vor primi la rândul lor încunoştințare despre părerea, unănimă a Reprezentanților

Puterilor. Garanto da

Constantinopole.»

In ziua de. 8 (20) Decemvrie,

mombrii

Gătimăcămioi

constată în

unanimitate” că, întrunindu-so în camera, Căimăcămiei,. au.
luat în”
deliberare Memorandul Puterilor. Discuţia a'.urmat asupra
celor 7
prime articole ale Memorandului, constatânidiă- -se opiniunea
majorităţii
și

a

minorităţii.

“Proces

verbal

No.

NNIII

din 5 20

Deceriirie,

Si

cAstăză Sau întrunit subşerişii îîn camera “ Căiniăcăimmiei şi
au dat cetire
Memorandului Puterilor ce li s'a comunicat de către E, 8. „Aff-Be
y. „Drept

care sa încheiat acest proces verbal.

Li

«[Subscriși:) St. Catargiu VV. Sturdza, A. Panu.
«Secretarul Căimăcămiei (5) D. Stu rdza.»

Proces

verbal

No.

NNIV

din 8 (20) Decomvrio..

«Se cetește articoluI-iu.
l

„«Socotinţa subscrişilor. este, că “acturile Căimăcimiei " nu: au
tendinţă de a
trece hotarele prescrise de r ermanul de instalare,
55)

v, Sturdza, A. "Panu,

DIVANURILE AD-I1OC DIN IAȘI ŞI BUCUREŞTI, V.
«Nu mă unesc,
Puterilor Garanti,

pentrucă
-

nu

încape

deliberaţie

577

asupra

unei

hotăriri a

| ($) St. Catargiu,

aSecretarul Căimăciimiei (s.) D. Sturdza.»

Proces

verbal No.

XXV

din8 (29 Decomvrie.

«Se cetește articolul al II-lea.

NR

«Socotinţa. subserișilor este, că autoritățile Moldovei n'au lipsit
respectului

cuvenit către. Puterea Suzerană, pe care respect sunt gata a-l
observă şi pe |
viitorime.
|
_
ME
SI
E
.
a(Ss.) V. Sturdza, A. Panu.

"«Socotinţa mea este de.a mă conformă întocmai
do.lea din memorandum.
o

|
“aSecretarul

„Proces verbal No. XXVI

că E; Sa

"«($.) St. Catargiu.
Câimăcămiei,

(s.) D.:Sturdza.»

din 8 (20) Decomvrie. -

«Se ceteşte articolul al III-lea.
„«Socotinţa subserişilor este că în urmarea

instalare, -negăsindu-se

după articolul acesta al
aa

Convenţiei

AfIl-Bey ar aveă

şi a Fermanului de |

alt caracter decât

acela

de a ceti.Hatișeriful de: promulgare a Convenţiei și
Fermanul de instalare, au

lost siliți a nu putea recunoaşte

alt caracter oficial E. Sale Afif-Bey, dar ca

pentru un semn. de curtuazic, se grăbesc a: se conform
ă Memorandului şi
a lăsă pe viitorime, ca E. Sa.Alif-Bey să corespundă
prin: depeși cifrate.

Tot odatăîn privirea amestecării E. Sale

văd chemaţi

Puteri a arătă acest amestec şi a cere
tă

Aff în trebile țării, subscrișii se

de a lor datorie și de răspunderea către ţară și către Inaltele

rechemarea E. Sale din Principat.

aia

- «[8s.) V. Sturdza, A. Panu.

«Mă unesc a fi slobod Excelenței Sale Afit-Bey a telegrufiă

în cifre, nu

mă unesc însă a nu cunoaște pe [excelența Să că n'ar avea
caracter oficial,
de vreme ce prin Memorand se numește Comisar al Inaltei
Porţi și nici pot

zice că: s'ar fi amestecat în trebile țării,

Di

ie
«Secretarul

Proces verbal No.

Da

«(S) St. Catargiu.
Căimăcămiei,

(s.) D..Sturdza»

XXVII din 8 (20) Decemvrie..

«Se ceteşte articolulal IV-lea.

e

“ «Socotinţa subscrişilor este că, după art. 9 al Memorandului,
schimbarea
ministrilor şi a directorilor este categoric : hotărită, precum
apoi şi a fune" Analel
A. R—Tom.
e XXX111.—Memoriile Secţ. Istorice.
sa

-
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DIMITRIE

A. STURDZA

ționarilor numiţi după 19 August de către

fostul

Caimacam.

In afară

de

aceasta, conform art. 4, Regulamentul Organic fiind baza de conduită
de
păzit a Caimăcamilor, subscrişii, după răspunderea prescrisă prin
Fermanul
de istalare, făcând celelalte schimbări în latitudinea prescrisă de
Ferman,

recunosc a fi în legalitate.

DI

ae

n

"- «[5s.) V. Sturdza;A. Panu.

«Socotința mea este că art. al IV-lea înțelege a se schimbă

directorii şi alţi amploiaţi numai
August,

şi aceştia numai

într'o

acei

numiţi de

ministrii,

ox-căimăcămie după 19

strictă necesitate,

precum

pe larg se arată

în Fermanul Imperial, căci Căimicimia liind constituată după art. 19 din Regulamentul Organic, nu poate destitui pe funcţionari, decât la caz de delict
dovedit.
Sasa
aSccretarul

Scrisoarea

membrilor.

Căimăcămiei

«($.) St. Catargiu.
(s.) D. Sturdza.»

Moldovei -adresată E.. Sale

Afif-Bey în 8 (20) Decemvrie.
«Excelenţă,

Căimăcămiei,

Di

|

Da

.
Se
|
«Membrii subscrişi ai Căimăcămiei Moldovei ati avut onoarea a primi copia Memorandului din 28 Noemvrie
Ei vă: roagă
. să binevoiţi:a le comunică şi

paragraful finalal acestui act, al căruiă, sens, pe cât au putut pricepe din
"o singură cetire co le-a făcut ieri d-l Adossides, se referă la o înțelegere
între Excelenţa Voastră și Corpul Consular... - .
a
«Primiţi, Excelenţă, reînnoirea asigurării înaltei noastre consideraţiuni. .
a
Ai
«(9s.)V. Sturd za, A. Panu»

Răspunsul E. Ș.. ARE-Bey
dovei în 8 (20) Decemvrie.

„ «Domnilor,

adresat

membrilor

Căimăcămiei

Mol-

Da

«Comisarul Imperial subscris a avut onoareaa primi astăzi scrisoarea
voastră, prin care-i cereți comunicarea paragrafului final al Memorandului
din 28 Noemvrie. Aceste ultime linii ale actului menționat nefăcând parte
din motivul, deciziunii Domnilor Reprezentanţi ai Puterilor semnatare Trac-

tatului de Paris, și neprivind

întru nimic

Căimăcămia,

am crezut

inutil să

vi-l împărtăşes
; însă pentru
c a satisface dorința ce “exprimaţi, mă grăbesc

a vă trimite copia alăturată.
«Comisarul Imperial vă reînnoeşte,

rările sale de înaltă consideraţiune.
a

|
Domnilor,

O

a
|
cu această ocaziune asigu-

-

-

| «($.) A fi fo.

DIVANURILE AD-IIOC DIN IAȘI ȘI BUCUREŞTI, V.
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Copia anexată,
«Reprezentanţii exprimă dorința, ca guvernul Sultanului si binevoească a
da Comisarilor săi la București și laşi instrucţiuni, că să se înțeleagă cu
Membrii Corpului: Consular, cari vor primi fiecare opiniunea unanimă a Reprezentanţilor Puterilor Garante la Constantinopole»,

Proces verbal

No.

NXVIII

din 9 (21) Decemvrie.

«Se urmează cu cetirea memorandului.
«Se cetește articolul al V-lea.
„ «Subserișii recunosc și ei prea bine această doctrină, însă cazul de a referă nu s'a prezentat încă, fiindcă singurul caz de interpretaţie a Convenţiei.
— adică instrucţiile explicative ale LegiiEElectorale
— au fost făcute în unanimitate, după cum dovedesc actele. In cât priveşte "numirile în funcţii, ei
“se asociază cu totul dorinţei manifestate îîn acest articol, de a, vedei aceste
numiri făcute în unanimitate, pe cât va fi cu putinţă, că ci nu 'vor lipsi de
a luă în deosebită privință opinia minorităţii şi de a o respectă după pu-

tință, mai ales când această minoritate

este

formată de către

acela dintre

Caimacami dela care atârnă „agentul ce are a [i numit sau destituit; însă
că În cazul regretabil, când argumentele "majorităţii nu ar putea convinge
pe minoritate și vice-versa,şi când va [i de navoie a luă o hotărire, ei
încheie. că fâră, îndoeală opinia, majorităii ar trebui să precumpăncască, fiindcă
nu le este cu putință să admită că sfârşitul articolului ar fi În . contrazicere cu termenii aşă de formali ai începutului său şi că, după ce! au așezat.

întrun

chip. categorie

încheiă. primind

principiul

majorităţii, d-nii Plenipotenţiari iar [i voit a

preponderinţa minorităţii.

«(S5) V, Sturdza,

|

«Articolul al 5 ea

[ ind foarte. limurit, că numai

A. Panu...

în * pricinile curente se

adoptează majoritatea, iar în chestiile ce se trag din interpretaţia 'TLractatului

sau a Fermanului trebue a se, referă, Inaltei Porţi, precum și pentru numirile în funcţii cari se ating de principiul Fermanului, trebue a se păzi
unanimitatea, cu. ţinerea în seamă a socotinţei | Ozimacamului
de unde atârnă

persoana

care are a se numi sau a se destitui ; apoi jos iscălitul nu poate

decât a, şe conformă, cu acest articol, care slujeşte de povăţuire
pentru trecut

şi viitorș în cât însă pentru instrucţiile, făcute de Sfatul. Administrativ, de
cari

nu se vorbește îîn âcest articol. 5 din! Memorând,

ele pot fi bune, pe cât nu

se interpretează; Legea, [ loctorală anexată, „către Convenţie, |

«(Subscris:) St, Catargiu,
" sSecretarul Căimăcămiei, (s.) D. Sturdza»,
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Proces verbal No. XXIX din 9 (21) Decemvrie.
«Se cetește art. al G-lea. .
„
Si
.
«Art.6 nu lasă nici o îndoeală, fiindcă hotărește mănţinerea. actelor sancţionate în unanimitate sau în majoritate ; că, în cât priveşte chestiade a şti
dacă unele din aceste acte jignese condiţ
. constitutive
iile ale „Căimăcămiei,
aceasta

trebue

căutat

în examinarea

art.

-

«In art. G:se înțelege că nu

|

se pot

7.
a(Subscriși:) V. Sturdza,

revocă

actele

acele

A. Panu.

ce au

venit la

Căimăcămie și s'au sancţionat de ea în majoritate sau în minoritate, cari
sunt raporturile a; deosebitelor departamente, iar nu și acele date deadreptul
de Căimăcămie: ca ordin, și acele cari lovescîn condiţiunile constitutive
ale

Căimăcămiei, şi majoritatea este aceea când Căimăctimia ar fi. completă, ca

minoritatea să-și poată da socotinţa, căci majoritatea fără minoritate
nu poate
să fie, Cât pentru acele cuprinse în art. 7 la acelaș articol, voiuda
socotinţă.
4

„Proces

verbal No.

DI

«(Subseris:) St.. Catargiu.
«Secretarul Căimăcămiei, (s.) D. Sturdza».

XXX. din

9 (21) Decemvrie.. .....

- aSe ceteşte articolul 7,
.
a
|
ca
«In' ceeace priveşte destituirea Directorului şi a' altor amploiaţi ai Ministerului din” Lăuntru, acestea nu sau făcut fără consimțimântut d-lui logofăt
St, Catargiu,

nici fără ştirea, d-sale, căci d-lui şi-a dat consimţimântul la

aceste ''schimbări

înainte de “depărtarea

sa de bună, voie, și subscrişii s'au

grăbit a-i face cunoscut acestea îndată ce au fost făcu
te. nu pot
- Subscrișii

a nu vedeă un raport între terminii «unul din Caimacami» întrebuințaţi
în
acest articol și. terminii înscriși la finitul art. 5, când e vorba de agenţii
co
atârnă direct dela unul din Caimacami, şi, prin urmare, ei cred că s'au
conformat mai dinainte principiilor. așezate în acest art. 5, confirmând
în ma-

joritate destituţiile de cari fusese vorba mai înainte. Pentru. a da însă
o
dovadă mai mult de dorinţa ce au, de a se conformă Memorândului, .sub[4
u

'scrişii declară că sunt gata, după cum au și manife
stat-o de vreo câtevă
ori, a revedeă acele din acte făcute în timpul abţiner
ii d-sale logofătuluCai

targiu, și sunt totdeauna gala, în conformitate cu sensul
art. 5, de a ţinea

în privinţă cea mai deosebită opinie a d-sale logofăt
ului, bine întelegându-se

că se vor ţincă pentru toate aceste puncturi în hotărir
ile precrise de Regulamentul Organic și de Fermanul de instalare.
i
o
i
|
«(Subscrişi:) V. Sturdz a, A. Panu,

DIVANURILE AD-HOC DIN IAȘI ŞI BUCUREŞTI, V.
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«Fiindcăîn art. 7 se arată că destituirea, directorului și a altor amploiaţi

ai Ministru
din Lăuntru
lui și Caimacam, făcute în: lipsa și neștiința acestuia,

s'a recunoscut:și de către “Reprezentanţii Puterilor Garante ca un abuz şi că
„trebue a se reformă, apoi: jos iscălitul socoteşte că această reformare trebue
a se face prin reinstalarea acestor funcţionari ; iar asupra ziselor că aceste
distribuiri s'au făcut prin consimţimântul jos iscălitului, actele făcute noaptea
Sâmbătă spre Duminecă dovedesc contrariul. .
«[($.) St, Catargiu.
«Secretarul Căimăcămiei, (s.) D. Sturdza»,

- Proces verbNo.
al.
XXXI din 9 (21) Decemvrie.
«Anul: 1858, Decemvrie în 9 zile.
«În urmarea Procesului verbal făcut asupra articolului al 7-lea, subscrişii
vornicul - Vasile Sturdza şi vornicul Anastasie Panu, gata de a înfățiş toate

chipurile pentru a veni la o împreună înţelegere cu d-lui logofătul Catargiu,
și

drept dovadă, drept preveninţă personală pentru d-lui logofătul,:
au propus de
îndată, că directorul Departamentului din Lăuntru vă fi schimbat,
și că d-lui

logofătul Catargiu 'să însemneze persoana ce 'voeşte a, se pune la acel
post.

" «D-l logofăt a propus reinstalarea d-sale vornicului Pruncu, care după toate

împrejurările”
n'a 'putut a' se primi,ci d-lui logofătul să binevocască a în-

semnă, altă persoană,
d-lui însă a zis că asupra altei persoane nu s'a gândit,
și că rămâne întru aceasta să 'se consulteze, întrebând chiar și persoanele
cari Sar puteă însemnă dacă primesc, fiindcă socotește că la acest post so
+

cuvine a fi o persoană care să aibă consideraţie în ţară. Subscrişii
V. Sturdza

şi A. Panu s'au gribitia sc uni la asemenea propunere.
--.
«După aceasta d. logofătul a propus reinstalarea, administratorilor scoși
fără
particip
d-sale.area
Subscrișii V.- Sturdza și A. Panu'au răspuns la, aceasta,
că în „dorinţa ce sunt;de a pune capăt neînțelegeri şi ca o dovadă de_defe-

rință ce voesce a-i da şi în cazul de fâţă, se grăbesc a intră în revizia
numirilor de administratori, ce sau făcut fără participarea, d-sale, și
dar ori

care din feţele numite Sar cunoaşte că nu răspunde la chemarea guvernului,

subscrișii sunt gata a se uni întru schimbarea, lor şi înlocuirea, prin
alte
persoane,
ce sar 'socoti mai capabile şi cari să răspundă mai nimerit la

misia de astăzi. Acestea făcându-se conform

verbal asupra art. 7,
:

ii

a
|

principiilor cuprinse în procesul

i

A

“-.* a(Subseriși:) V. Sturdza: A. Panu»:

«D-lui logofătul Catargiu nu tăgăduește acestea, decât socotința
d-sale

este

subscrisă la art. 7 şi că de aceea nu subscrie aici. Aceasta. s'a scris
în fiinţa

şi cu consimțimântul d-sale,
II

m

i

“ aSecretarul Căimăcămiei, (s.) D. Sturdza.»
+

a
S%
19.

pei"

DIMITRIE

A STURDZA

itzi,

“In urmă, acestor deliberăii: rămase fără rezultat, .s'a trimis: Vornicilor' Vasile: Sturdza: şi: "Anastasie Panu de către. logofătul : Ștefan

Catargiu scrisoarea, a III-a, în -10 (22) Decomwrie, care: conţine : Protestarea

sa, în contra

cunoscut aceasta

necompotintelor lucrări alo majorităţii, făcând

locurilor

«Domnilor

cuvenite,

şi colegi,

IE

tie

dă
mit

Eta

ata

«Dorinţele ce am arătat spre .a urmă. hotăririle Convenţiei din 7.(19) August în toate lucrările Căimăcămiei, au fost zadarnice, căci ţintirea domniilorvoastre nu s'a prefăcut din principiul ce-aveţi, precum. am ărătat prin, răspunsul ce am adresat domniilor-voastre la, 5 ale. trecutei. luni Noemvrie.

„ «Toate depeșile Curţii Suzerane nu s'au luat de, către d- voastră îîn „băgare
de... seamă, , propuind că Autonomia țării nu var. ierti, „precum , jurnalele
d-voastre mărturisesc această împotrivire.

|

«Mă măguliam că Memorandul iscălit în unire de Reprezentanţii Puterilor
subseriitoare Convenţiei ar putea, folosi la restatornicirea legiuitelor, lucrări
în fi ecare. din articolele. foarte limurite ale acestui. Memorand şi cu mulțu-

mire. am înbrăţișat prilejul ȘI, AM propus . toate închipuirile prin cari s'ar
fi putut opri nelegiuita marșă. a Căimăcămiei, și totodaţă a se puteă îndrepta
listele electorale, potrivit. legii anosato

către Convenţie, după. care, alegerile

cemvrie,. po, temeiul nenumăratelor. protestații urmate din partea 'tuturor claselor. a tuturor ținuturilor; dar și această manifestaţie, impusă prin Memorandul Reprezentanţilor Puterilor Garante, : nu a fost puternică a vă depărtă
din principiul, d-voastre și nu aţi făcut decât ada o justificaţie. asupra abaterilor, d-voastre desaprobate prin Memorand, după care, siluindu-se. legea,
stăruiţi a săvârși alegerile. Așă dar, în loc de a vă supune . uneii înalte, hotărîri;” Vaţi încercat:a zădărnici toate;

Pe

”

«După acestea nu-mi rămâne alta decât a protostă necompetinţele lucrării
d-voastre, ferindu-mă de orice răspundere, și «a face cunoscut, acestea „locurilor cuvenite.-

|
«(Subscris-) St. Ca taargiuo
T

" Majoritatea Căimăcămiei adresează, B. s, Fuad Pază, în 11 (23)
Decemvrie următoarea, depeșă telegrafică la Constantinopole: |
„E. Ş. Afif-Bei ne-a comunicatt copia Memorand
1
ului stabilit la 28 Noemvrie
la Constantinopole.

...

„i

7

Ra

«Prin urmare întrunindu-ne cu d-l Catargiu pentru. a luă măşurile de aplicare a' dispoziţiilor cuprinse întrinsul, am avut durerea de a vedei pe co-

r

DIVANURILE AD-IOG,DIN IAȘI Şi BUCUREŞTI,
V.

legul nostru 'stăruind a: le

interpretă

acord cu termenii acestui act.

întrun

sens.

.

cu

583

neputinţă, . de :pus în

e

iti
-, «După d-l. Catargiu: Memorandul ar pretinde . reinst
alarea „tuturor, funcţionarilor în- posturile lor, indifere
dacă
nt.
.au fost destituiţi cu unanimitatea sau
majoritatea Căimicămiei, dacă au fost Ministri,.
Directori sau altcevă, : dacă

au fost numiţi. înainte. sau

după

19; August,

Faţă

de 0 interpretare .atât

de
forțată. ne-am: crezut; datori a constată în proces
ele verbale semnate de. .d-l
Catargiu, şi. de. :noi,:modul cum înțelegem. noi:
sensul fiecărui. articol.al Me” morandului. După .aceasta, am; propus. d-lui Catar

giu înlocuirea :Directorului
actual al Departamentului de Interne, printr'o perso
ană care să întrunească
voturile tuturor Caimacamilor, precum și revizuirea
numirilor făcute în timpul

abţinerii „voite a colegului nostru și înlocuirea,
funcţionarilor statului:în contra
căror

a,ar există, obiecţiuni „serioase.

targiu admițând

Dar departe

propunerile noastre, cari dovediau

de a-l vedea pe d-l Caîntrun grad înalt consi-

deraţia noastră, față de persoana, sa.și graba „de.
a.ne „conformă

Memoran-

dulu, arm, găsit, a „colegul, nostru acegaş, rezistenţă ca și în, trecut, rozistenţă
dusă, până acolo, încât a refuza
t să, semneze ultimul proces verbal, în

caro
se relatau faptele sus „menţionate. Unicul motiv
. al,acestui refuz, a fost, că
d-sa ţine la

interpretarea Memorandului așă cum ne-u explicat-o mai

nainte.
-: «Subsemna
deși
ţii
se. ,:
cred întemeiaţi să. sper
că ez
Memore
iul explicativ,
com
unicat
E. V.,. precuna şi Reprezentanţilor :Puterilor

la * Const

antinopole,
va fi modificat părerea E. V. despre actele lor, calific
ate ca abuzive, declară
că au. încercat tot: ce eră, compatibil cu: dreptatea
și demnitatea Guvernului,
pentru a aduce :pe d-l Catargiu la o înţelegere folosi
toare intereselor țării,
-: «Procesele: verbale sus 'menţionate!
se vor trimite cu -poșta
ila Constanitinopole. e situ
DRE
ra
“
ş

LEE

E

E

E -

«(Ss.) V. Sturdza, A. Panu»

„În 11 (23) Decemvrie Majoritatea Căimăcămiei Moldo
vei adresează
Consu

o scrisoare

Britanii...

lilor

la Iași ai Franciei, Austriei,

DC

Prusiei: și Marei

e

= «E.:8.“AfI[-Bei ne-a comunicat:0 copie.de pe
Memorandul stabilitîn 28
Noemvrie

la: Constantinopole,: ne i ie i
ui
„“«Intrunindu-necu'
. d-l "Ştefan Catargiu. pentru a luă măsurile
:de
aplicare. a
acestor dispoziţii, avem onoarâa a.:vă comunică
o copie a proceselor verbale,
cari conţin rezultatele acestor încercări: sir iii
i, ie i i iu i
iir«In cele dintâi șapte procese verbale veţi
găsi explicările :ce am dat inodului de a înţelege. dispoziţiile acestui act. şi păreri
le noastre în această
privire. i
:
a)
,
e
a
ee
, Po tat : „rr
„i
«În acelaş timp, fiindcă Memorandul 'a fost timis
din Constantinopole îna-

E
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„ms

inte de a ajunge
motivat, am

DISUTRIE A STURDZA n!

acolo

Memoriului : nostru explicativ al “faptelor ' cari - l-au

ținut să constatăm

în aceste procese :verbale încă odată, şi În

prezența 'd-lui Catargiu, explicaţiunile ce: le-am dat'E: $. Ministrului de Externe al Turciei, precum și Reprezentanţilor Puterilor Garante. -

" «De altfel, gata să ne supunem acestor dispoziţii, am constatat într” un ultim
proces verbal, a cărui copie: de'asemenea avem:'onoare a vă: o:comunică,
propunerile

ce am făcut colegului nostru în cestiuneă, aplicării” Memorandului,

precum și: respingerea lor din partea d-lui Catargiu, din pricina: unei interpretări excluziviste a Memorandului, ecare după noi nu concoardă cu. textul

acestui 'act.

i

Sa

r

A

ati

iii «Rugându-vă, “Domnule: Consul, să binevoiţi a ' aduce: aceste fapte la cunoştiuța: E. Ss. Reprezentantului: --.
a

a
NI

RR

dă

E

ai

cati

la Constantinopole, ne grăbim, ete.
(Ss) Y. Sturăza A.

.
:

Panu

pt

pn

„In 14 (26) Decemvrie majoritatea Căimăcămiei trimite către. R&prezentanții Puterilor Garante la Constantinopole o expunere amănuntă. asupra deliborăzilor ci privitoare la "Memorandul! din „Constantinopole” Și, a Sibuațiunii politice, ce că, drago după, sine. .t-i

» «Subsemnăţii
cierii

membri

E. -V. faptele

ai Găimăcămiei

cuprinse în această

:

Moldovei au onoare'a , supune: apre-.
expunere

„Puterilor Garante ale Drepturilor Principatelor,

şi: cari . merită atenţiunea

.-i

.

tt

* «Chemaţi prin Convenţia din 7:(19) August şi prin Permanul Imperial de
instalare să procedeze la aplicarea” exactă .a Legii Electorale ; însărcinaţi sub
a lor răspundere să veghieze la. mănţinerea ordinci legale și a ' liniștii
publice; ţinuţi în sfârşit în virtutea mandatului lor, să respecteze și să facă a
se respectă noua Constituţie acordată Principatelor: subsemnaţii s'ar fi fâcut
vinovaţi faţă de „Patria lor, dacă n'ar fi, stavilit. unele acte cari tind, să vatăme drepturile - ei cele mai sfinte și să creeze. dela „început “antecedente
compromițătoare

pentru viitor,

«In baza art. 25 al 'Tractatului de Paris și în virtutea dreptului săuu de suzeranitate, Inalta Poartă a însărcinat pe E. S.. Afif-Bei .să aducă la Iaşi Fer-

manul de instalare a Caimăcămiei și să cetească Hatișeriful Imperial, : care
promulgă Convenţia, din 7 (19) August. Aceasta a fost unica misiune oficială
a acestui înalt funcţionar ture și, odată terminată, ar fi trebuit să. urmeze
plecarea lui imediată din Moldova, căci nici o; stipulaţiune particulară a numitei Convenții nu. autoriză pe Inalta. Pourtă de a aveă în Principate agenţi
însărcinaţi de a asistă la operațiunile. electorale. Este

adevărat

că :Memo-

randul ieșit mai târziu din înţelegerea domnilor Reprezentanţi ai Puterilor
Garante la Constantinopole acordă E..S. Afif-Bei facultatea 'de a. reclamă

“

"DIVANURILE

AD-IIOC.

DIN

IAŞI

ŞI

BUCUREŞTI,

V.

585

dreptul de: a-și prelungi șederea în Principate; dar cu condiția de a se abţincă,
» de orice ingerinţă în afacerile țării și cu singura misiune.de a țincă guvernul

săuîn curent cu evenimentele..

«Departe de aceasta,
cială și a:pretins să se
persoanelor investite cu
legraf pentru a expediă

cu guvernul local,
«Insă

.

:.

a

II

ere

,

E. S. sa instalat în lași ca o persoană cu .totul ofibucure de toate prerogativele ce sc cuvin de drept
un: caracter oficial, cum este aceea do a uză de todepeși cifrate şi de a întreţincă, relațiuni diplomatice

_

Da

oricât de adâne ar fi respectul. subsemnaţilor faţă

pa

de drepturile de

suzeranitate:
ale Înaltei Porţi, nu puteam să consimţim cerinţelor E. $. Afit-

Bei înainte de a-și asigură titluri nouă, în virtutea, cărora acest înalt funcţionar
îşi creă. astfel din propria sa autoritate o nouă misiune
'în Moldova. A tro-

buit să'refuzăm a recunoaște validitatea unei misiuni, care nu

se sprijiniă

po nici-o scrisoare 'vizirială și acest 'refuz, indicat: de raţiuni de înaltă con-

venienţă şi în nici un caz de o lipsă de respect faţă de Inalta Poartă, cum

pe. nedrept s'a interpretat, ne-a servitca punct de plecare a purtării ce am

avut față 'de E. S. Afit-Bei,de când petrece în laşi.
„ «Profitând

PI

de ruptura, regretabilă ce s'a produs între membrii Guvernului,

E. Sa.s'a grăbit a prezintă la Constantinopole acest incident sub un aspect.

dușmănos

majorităţii

Căimăcămiei

şi să-i dea niște proporţii po cari nici pe

departe nu le-a avut. Rapoartele sale secundate de plângerile

exagerate şi

de acuzaţiunile nedrepte alo d-lui Catargiu, aveau de scop să provoace o

dezaprobare formală din partea Porții în contra purtării majorităţii, precum

şi un început de ingerințe în afacerile Principatelor. Acest scop a fost ajuns .

numai decât, -.

Sa

NE

«O întâie depeșă, pe urmă o a doua și o a treia adresate din Constanti=
nopole E. Sale Afif-Bei au adus succesiv, la început simple observaţiuni, la

urmă ordine: formale din partea A. S. Marelui Vizir, cari au

fost transmise,

cioase.

faţă

parte verbal, parte în scris, majorităţii Căimăcămiei.
«Subsemnaţii pătrunși de simțământul. datoriei lor, au primit toate aceste
comunicări ca o deferință pentru A: S.. Marele Vizir; dar nu sau crezut
datori a le acordă decât importanţa, unor păreri personale,
a unor avize ofiEi au

crezut că ar comite

o mare

lipsă

de

respect

de. Inalta

Poartă
dacă,.'ar atribui un scop premeditat de ingerinţă unor simple

comu-

nicări verbale, făcut
de .către
e. un funcţionar al ei lipsit de orice caracter
oficial,
e
a
«Cu toate acestea convingerea lor a fost sdruncinată, când au văzut că în
jurul

E,

în mod

8: Afif-Bei

se grupează. întreg

partidul

răsvrătiților, care

ostentape
tiv
d-l Catargiu:la rezistență și care

îndemnă

răspândiă în public

svonuri neliniştitoare, proprii a întreținea o agitaţie ascunsă. Fiecare depeșă
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iii.

nouă din Constantinopole: eră prezintatăca o ameninţare pentru subsemnaţii;
ca: luă: în: ochii mulţimii, prin: îngrijirea oamenilor
“E. S. Afif-Bei, proporţiunile unui Ferman de destituire şi păreă a promite! nemulțumiţilor adevă-

rate lovituri de Stat.

e oii

"iaGuvernul a înţeles, fără a se: neliniști prea mult, scopul 'acest
' manoor
pere;și 'le-a bănuit originea; dar. Sa“ mulțumit, în interesul ordinei publice;
numai 'a le zădărnici printr'o purtare: hotărităși legală, precum şi printr'o
moderaţiune chibzuită faţă de cei ce căutau si provoace scandaluri. El a
„avut! dovezi: ncindoioase de reaua credinţă şi” intenţiunile vinovate ale par-

tidului- d-lui Catargiu; dar s'a ferit să îimpiedice, prin complicaţiuni nepotrivite, mersul 'regulat indicat de' Convenţie. Incredinţat de: dreptatea sa 'şi de

asentimentul general al' ţării, a crezut că: trebue si uzeze de răbdare. și faţă

de E. S. Afif-Bei și 'să lupte, fără să 'se plângă, în: contra greutăților provocate' prin: prezenţa lui“ în: Capitală. Mai multe protestări colecti
i ve
sau
adresat din; diferite judeţe în contra petrecerii prea“ îndelungate a E. S. în
Moldova

şi în contra influenţei ce ar puteă avea asupra alegerilor.

Guvernul

a răspuns acestora, ca E. S. este un oaspe, care merită toată consideraţiunea,

dar în acelaș timp a făcut apel la simţimântul de dreptate al E. S$., informându-l: despre starea de agitare u spiritelor şi amintindu-i respectul datorit
sfintei legi a ospitalităţii
i
NI A
Ii
* «Fără îndocală E.: S, a văzut în aceste aienţifaţă
uni
"de persoana
'sa un

semn de slăbiciune, căci a răspuns prin exigenţe: personale, cum! eră 'destituirea Directorului telegrafului
ete,, cereri
, faţă de cari subsemnaţii au observat cea mai mare! rezervă
! atât
; 'de departe erau'ei de a vedea într'insele

altcevă, decât efectul

interesele: Inaltei Porţi.

unei

voințe personale

și al unui exces de zel pentru

m

e

«Cu toate acestea au fost nevoiţisă deslușească lucrurile și au constatat
un.plan hotărit de amestecal Puterii Suzerane' în afacerile. Principatului,
când au primit prin intermediul

E. S. Afif-Bei următoarele două depeși, una

sosită la, 9, cealaltă la 21 Decemyrie..

:.

:..

2:

i

a:

„ «Cea, dintâi, relativă la subvenţia datorită Mânăstirilor grecești în virtutea
Regulamentului Organic, este astfel concepută: «Spuneţi Căimăcimiei să nu

«facă nimic 'cu privire

la Mânăstirile

grecești,

până când nu va fi regulată

«această afacere în mod: definitiv conform 'cu Fermanul imperial.»
«Această depeșă 'ofensătoare 'ca formă pentru: demnitatea Guvernului şi

prejudiciabilă, ca fond, drepturilor

de Autonomie şi intereselor ţării, căută

să suspende măsurile administrativece s'au luat pentru incassarea.unei sume
datorite. de doi ani de Mânăstirile închinate, şi aceasta a doua,zi după ratificarea de. ciitre M, S. Sultanul a unei Convenții, care stipulează la art, 2;
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«Principatele se vor: administră : liber și în afară de orice ingerință a Inala
“tei Porţi» i.
<A doua depeşă, |cca “din a Decemvrie, oste şiș maii gravă, Căci ea atinge
libertatea presei întrun timp când națiunea, are mai multi nevoie. decât ori
când 'de a [i luminată asupra 'drepturilor și. datoriilor sale. O. dăm textual,
cum a fost comunicată subsemnaţilor de E. S. Afif-Be
: — «Legile
i cari regle-

mentează presa sunt de categoria legilor fundamentale, pe cari o administraţie
provizorie, a cărei misiune

specială este lămurit

și precis desemnată

“act internaţional, nu, le poate “modifică, prin propria ei
ci. Deci măsura luată în ultimul 'timp de o parte a
privitoare la presa acestui Principat, oste nelegală şi
„venţiei din 19 August şi menită a produce urmări

printr'un

iniţiativă, şi după placul
Căimăcămiei Moldovei,
contrară spiritului Oongrave. Inalta Poartă ca

și Inaltele Puteri Garante, dorind înainte de toate mănţinerea liniștii în această

țară şi voind să
cutarea fidelă a
bunăstării: celor
imediat regimul

înlăture tot ce ar putei să
măsurilor adoptate în.de
două Principate, învită p6
revocat şi să supraveghieze

o amenințe şi să împiedice execomun 'acord pentru asigurarea
d-nii Caimacami să restabilească
ca, turburătorii și înșelătorii să nu

poată găsi mijlocul .de a-şi propagă principiile lor subversive în ziarele ţării.»
«Acest document vorbeşte singur şi .nu reclamă nici un comentar. EL anulează o lege promulgată în domnia răposatului Principe Ghica, în urma unui
_vot al Divanului ad-hoc de atunci, redactată şi confirmată de Ministrii acestui

Domn, astăzi Caimacami ai Moldovei, suspendată sub Câimăcimia lui Teodor
“Balș printr'o simplă scrisoare vizirială şi în sfârşit readusă în vigoare în urma
Convenţiei, care chemând la putere pe Ministrii ultimului Domn, a restabilit
țara sub regimul legilor existente la acea epocă.
«In faţa unui amestec atât de direct, Moldova sa mișcat cu drept cuvânt
şi se întreabă dacă Actul Public Ruropean, care-i consacră drepturile, este

o realitate pentru Poartă ! și” dacă . Marile Puteri Semnatare Tractatului de!
Paris au înţeles să dea Principatelor o Constituţie, pentru uzul lor sau pen-

iru uzul excluziv al Curţii Suzerane?
:
SE
«Subsemnaţii, interpreți oficiali ai simţimintelor naţiunii, își. fac o datorie

imperioasă semnalând; atențiunii

Puterilor tendinţele - Inaltei Porţi, de a se

amestecă, direct sau indirect în afacerile administraţiei locale. Acest amestec

are de urmare exercitarea -unei influinţe prejudiciabile asupra rezultatului
viitoarelor. alegeri: de deputaţi, și de Domn; el încurajează îndrăzneala câtorvă

răsvrătiţi incorigibili, cari visează răsturnarea ordinei legale în favoarea unei

candidaturi. princiare, mărturisită făţiş şi proclamată de partidul lor;: ea im-

piedică în mod

sistematic mersul regulat'al

Guvernului

local și, lueru și

mai grav, calcă drepturile de Autonomie, de cari Principatele sunt chemate
a se bucură prin voința colectivă a şapte auguști Suverani.
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a

«In faţa faptelor ce am! expus, subsemnaţii ne credem autorizaţi a ne adresă

tuturor Inaltelor Puteri, rugându-le

să binevocască a luă măsuri pentru exo-

cutarea, Convenţiei din 19 August, în co priveşte respectul datorit Autono-

iniei ţării,

şi ei cred că primul

pas de făcut pe,această cale este rechemarea

„Comisarului Otoman, care de sigur a căutat
DE

a

|

să provoace
. ingerinţa . Inaltei
«(Ss.) V. Sturdza,A. Panu»

: Aplicarea articolului8 din Memorand

sa consemnat în Procesul

verbal XXXII, făcând cunoscut această hotărire logofătului Ștefan
Catargiu și visternicului L.A. Cantacuzino. .
|

„Proces verbal No, XXXII al -Căimăcămiei Moldovei, din 20 .Decomvrie 1858 (1 Ianuario 1859)
|
Da
" “«Mai multe. săptămâni au trecut de când s'a născut o neînțelegere regre-

tabilă între membrii

Căimăcămiei

Moldovei.. In această

trecere

de

vreme;

d-lui logofătul Ștefan Catargiu, urmând - unor fatale înrâuviri,a luat în faţa
colegilor săi o poziţie din.ce în ce mai ostilă și a ridicatîn contr
lor a.un
șir de învinovăţiri po cât nedrepte pe atât și violente. Tânguirile. şi pro-

testaţiile sale cele exagerate au răsunat prin toate
avut de scop a; adu
în.ce
rătăcire .nu mumai . opinia

jurnalele Europei și au
publică, dar şi' aceca a

Curţii: Suzerane și a Ambâsadorilor Marilor Puteri. Elo au provocat în adevăr
conferinţe! în Constantinopole şi au motivat un Memorandum, "care.
atribue

Căimăcămiei o tendinţă de a păși „peste marginile : puterii
că ar fi lipsit respectului cuvenit către Curtea Suzerână.

sale” şi. o acuză
DI

«<Totuș, subserişii cred în conștiință că nu au făcut'alta decât a se mințineă în calea celei mai stricte legalităţi, “pe calea ce'lo eră însemnată
mai
dinainte prin însăș Convenţia, din 7 (19) August.
i
a
«Bi au destituit (cu împreună lucrare a d-sale logofătului
Catargiu) Ministerul fostului Caimacam, pentrucă nu da destule închezășluiri de
nepărtinirea cerută prin Fermanul Imperial de instalare.
a
Erei
«Bi au schimbat pe mai mulți administratori (cari sunt funcţionar
i ai Statului, iar nu amploiaţi ai Departamentului din Lăuntru), pentrucă
contractase,

ca şi ministrii fostului Caimacam, legăminte serioase în favoarea candidaturii acestuia.
e
Ia
|
|
|
«Ei au depărtat pe directorul Departamentului din Lăuntru (un Gm
con=
damnat chiar de către însuș d-lui logofătul! Catargiu), pentrucă
acesta,
urmând

exemplul

dat de șeful lui, părăsise. postul său,

pentrucă,

din pri-

cina acestei îndoite abţineri a Ministrului . și a Directorului, : administrația
țării rămăsese lipsită de şe[ii săi superiori, .
i

|
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«Acestea sunt motivele cari au ținut până
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acum po d-l logofăt Catargiu

depărtat de colegii.
săi. e,
4
«Niei ' simţirea datoriilor către Patrie, nici “rugămintele adevăraţilor săi:
amici, niei sfaturile -oficioase a mai mulţi dintre domnii Consuli, nici
con-.

cesiile propuse de colegii săi ca ţel de împăcare, nimic nu a putut învinge

îndărădnicia d-sale logofătului, cu atât mai vinovată cu cât eră, vătămătoare

intereselor țării.
RE
i
+
Da:
e
,
a
«O mână ascunsă îl purtă, negreşit întro cale atât de nepotrivită cu digni-

"tatea: unui: om de vârsta şi de poziţia sa;

căci d-lui a răspuns

totdeauna

cu cea :mai mare violență. la' moderaţia colegilor săi, şi a opus necurmato
resistență îndărădnică, dacă nu calculată, la toate concesiilo propuse de către
subscrişii, pentru a pune capăt unei neînțelegeri de puţină importanţă. D-lui

a preferat mai. binesă caute soluţia unei chestii. de simplă administraţie
localăîn intervenția, Inaltei Porţi... .
ae
Die
-” «Inaintea sosirii Memorandului, subserişii - au dat o - netăgăduită dovadă
de spiritul împăcător: ce-i insuflă, prin declaraţia adresată tuturor. agenților

înaltelor Puteri din laşi. De asemenea

după cetirea Memorandului, ei au dat

dovadă de deferința către d-l logofăt Catargiu, propuindu-i de a schimbă
po directorul Departamentului din Lăuntru, precum şi pe ceilalți funcţionari
numiţi în timpul abţinerii sale de bunăvoie dela Căimăcămie, dacă purtarea,

acestora ar înfâţişă motive

de bănueală.

D-lui logofătul Catargiu a combătut

toate aceste propuneri prin pretenţii cari erau cu totul contrarii dispoziţiilor

Memorandului : d-lui a cerut reinstalarea Ministerului Vogoride, reintegra
rea,
fostului director al Ministerului din Lăuntru, d-lui Pruncu, depărtarea tuturor

funcţionarilor numiţi fâră participarea d-sale, şi, în sfârşit, anularea, tuturor
actelor majorităţii Căimăcămiei, chiar. şi acelora săvârșite mai înainte cu

învoirea unanimă

a tus-trei membriai Ciimăcămiei.

„«Dupa ce a dat ultimatul acesta, d-l Ștefan Catargiu a părăsit iarăș postul,

amenințând

pe subserișii cu o nouă protestaţie către Inalta Poartă şi, chiar

în aceeaș zi, d-lui le-a împărtășit hotărirea, sa, prin 0 scrisoare care, pe
lângă forma atăcătoare pentru dignitatea ocârmuirii, cuprinde și formala
declaraţie de ase abţineă în viitor de toate lucrările cu colegii săi.
«Nici o îndoeală nu mai poate există dinaintea acestor fapte. D-lui logofătul

Catargiu.a rupţ însuş cu mânile sale vălul ce acoperiă proiectele saleşi
astăzi oricine poate vedeă țelul adevăratal purtării sale politice, D-lui este

organul unei partizi ostile majorităţii Căimăcămiei, pentrucă aceasta, rospectând și voind a:face să se respecte Convenţia, şi-a luat de deviză nepărtinirea, şi pentrucă nepărtinirea poate face nesigură probabilitatea candida-

turii pregătite de mai înainte.» -

.

|

«Exageraţia pretențiilor d-sale are de scop de a legitimă abţinerea sa, iar
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această abţinere calculată: caută a pune pe ::Căimăcămie într'o stare anormală, în cât privește facerea. listei viitoare a candidaţilor pentru domnie,
“urmare care

reclamă; conlucrarea; a, tus-trei. membri! ai Căimăcămiei, în' spe-

ranţăfiind d-lui logofătul, că,: cu asemenea chip, s'ar putea invalidă alege

rile, dacă ele, nu: vorfi favorabile. proiectelor

sale,:

«In urma celor mai 'sus arătate, şi în privire
încheiat; In privire că Adunarea

-

că. operaţia, electorală s'a

are a fi în curând

convocată ; - În privirea

neapăratei trebuințe 'de a se 'face lista: candidaţilor. la: domnie;

In privirea

declaraţiei d-sale logofătului. Catargiu de a nu luă mai mult parte. la -lucrările ocârmuirii :Subscrişii se 'socot autorizaţi a consideră, această declaraţie
ca un caz de vacăiță în: sânul Căimăcămiei ::şi, cu vio părere 'de:rău, se
văd nevoiţi. de gravitatea împrejurărilor. a împlind o mure datorie,: complelând Căimăcămia cu un al treilea membru, conform roslirii. Memorandului,
«Prin urmare, în puterea art. 8 din Memorandum, 'subserișii, declară; vacânt

postul încredințat de Convenţie “d-sale” logofătului Catargiu și chiamă pe d-l
Ministru de Pinanţe a îndeplini funeţiunile d-sale logofătului în Căimăcămie.

N

i

„a(Ss)V. Sturdza,A, Panu:
«Seoretarul Căimă icămiei, fs) D. Sturdza. „>

“Această, -hotăzâre ! să face: cunoscut togofitului

și Visternicului

Ioan-'A. Cantacuzino.

Pc

tut

Ștefan Catargiu

Ai

i

« Onorai Donniei Sale “Togefătutui Ştefan Catarg-giu:
«Subserișii au 'onoare a va comunică copie

de pe "Procesul verbal ce
: au

încheiat ieri pentru linia de conduită ce: sau văzut siliţi a adoptă,

mându-se
regula

art. '8 din Memorandum;

Domniei

«N ,„00. aş
a

Voastre.

Ma

ia

21 Dec, 1858, a

cOnorat Domniei

Sale

confor:

aceasta cu onoare vi se comunică „spre
|

“a(55)V. Sturdza, A. Panu.

«Secretarul Caimicămiei, (5) D Su rdzas.
Visternicului Iancu

A:

Oantacuzin,

«ln urmarea procesului verbal încheiat înî 20 a cutentei, Domnia Voastră

sunteți invitat a vă întruni cu subscrișii pentru a luă de acum
parte la
Căimăcămie ca. membru al, „ci în locul lăsat vacant de d-lui:
logobătul Ștefan
Catargiu.
SE
ao. 480. Iași, 2 Dee. 1558.

In

urma

i

acestei comunicări,

la lucrările sale,

.

a(5s.) V, Sturdza, A. Panu.
„«Secrelarul Căimăcămiei, ()b, Sturdza»

Căimăcămia

în unanimitate

pășeşte

DIVANURILE AD-HOC DIN IAŞI ŞI. BUCUREȘTI, V.
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Proces verbal: XXIII.
„Anul 1858 Dncemvrie în 22 zile, ..

a

«Conform - procesului verbal încheiat XĂXII, prin care se înlocueșto postul

de Caimacam lăsat vacant de d-lui Logofătul Ştefan Catargiu „prin
d-lui Visternicul, conform art. 8. din. Memorandum ; subscrișii Vornicu
l Vasile Sturdza,
Vornicul Anastase Panu şi. Visternicul Iancu Alecu Cantacu
zin, s'au întrunit

astăzi și au încheiat .acest proces verbal, după; care. Caimăcămia
fiind întrunită de tus-trei membrii săi, va păși de. acum întru împlini
rea, celorlalte
lucrări relative la, competențasa.
, Procesul acesta verbal dinpreună cu acel
de sub No. XXXII 'se'vor comunică Consiliului spre a regulă
comunicarea
lui locurilor respective şi înaintarea celorlalte lucîn.
răr
asemene
ia,
|
|

|

Pa

SI :

|

“a($s)) V. Sturdza,

A. Panu,

LA. Cantacuzin.,

O altă scrisoare a Vornicilor V. Sturdza și A.

Pan
a' u
fost; tri-

misă

a

[. S.-Fuad

Pașa,

ia

Seoretarul Căimăcămiei, (s.) D. Sturdz
a»

în 21 “Decomvrie(2 Ianuarie)... |

„«Ca “răspuns la scrisoarea, co E. V. a binevoit

miei, comunicându-i

Memorandul

a adresă direct Caimăcăe

din 28 Noemvrie,

a vă informă, că în dorința de ase

ieşit din înţelegerea Inaltei Porţi cu

subsemnaţii au onoare

conformă unui act „atât de important,

Reprezentanţii “Puterilor ' Garante la

Constantinopole, au propus d-lui Catargiu schimbarea Directorului Ministerului de Interne, înlocuirea acelora dintre funcţionarii Statului, a căror
purtare este reprobabilă,

precum:și revizuirea actelor ce au fost făcute în timpul

abținerii voitea colegului lor.

a

Se

„«La toate aceste propuneri cari dovedesc cu prisosinţi simţimintele paci-

nice ale subsemnaţilor, d-l Catargiu a răspuns că nu

primește,

după: cum

se constată din procesele verbale anexate aci, și dinti'o scrisoare vehemen
tă,

a cărei copie o alăturăm, și în care declară că este decis să
prelungească,
printr'o nouă abţinere, starea anormală în care se află Căimăc
ămia de câtvă,
timp.
|
|

«O asemenea, declaraţie, pe care de altfel nimie nu o poate justifică
, echivalează în împrejurările actuale cu o diimisie din postul de
Caimacam și
subsemnaţii s'au văzut cu mare regret în trista necesitate 'de
a o consideră
«Alegerile s'au terminat şi trebue să se convoace Adunarea;
în baza Con-

venţiei deputaţii vor trebui să procedeze “la alegerea

Domnului în termin

de 9 zile cu începere dela deschiderea Camerei:și Căimiăcămia va trebui
să

le prezinte prealabil lista candidaţilor,

a se urcă pe tron,

E

cari întrunesc calitățile cerute pentru

De

”
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«lar d-l Catargiu refuzând

să ica parte do ucum

înainte

la lucrările Guver-

nului, subsemnaţii sau văzut obligaţi să procedeze la completarea
Caimăcămiei în vederea formării listei candidaţilor lu' Domnie “şi
"pentr
' aceasta
u

sau conformat dispoziţiilor art. 8 din “Memorand, numind pe d-1 Ministr
u de

Finanţe în postul de Caimacam, devenit vacant prin abţinerea fostului
lor coleg,
«Subsemnaţii speră că E. V. 'va aprociă motivele cari l-au 'silit
să cedeze

unei datorii atât:de imperioase' și va binevoi 'a credo' cu cât regret
âu 'tre-

buit să adoptezeo măsură; dictată de gravitatea, împrejurărilor
.

- «In această speranță ei roagă pe E. V. să primească, et,“ |
„.

n

tt
i

| De
,

«Ss.
e

V. Sturdza,
ES

|
A. Panu»

m

O asemene comunicare a Vornicilor V. Sturdza şi A. Panu este
adresată Consulilor Puterilor Garante la Iaşi, din 21 Decemvrie
(2 Ianuarie), asupra înlocuirii Logofătului Ștefan Catargiu prin Visterni
cul

I.

A. Cantacuzin.

i

a

«Subsemnaţii au ono'a'Vă
are
informă
a ,. că în dorinţa de a se conformă

Memoranduluice li sa comunicat de E. S, Fuad Pașa, au propus
d-lui Catargiu. schimbarea, Directorului Ministerului de Interne, înlocuirea acelora

dintre funcționarii Statului, a căror purtare ar fi reprobabilă, precum

şi re-

vizuirea actelor cari au fost. făcute în timpul. abţinerii voite a colegulu
i lor,
... «La toate aceste propuneri,

cari dovedesc cu prisosință

simţimintele „de

împăcare ale subsemnaţilor, d-l. Catargiu a răspuns că nu primește, după
cum, se. constată, din procesele verbale anexate aci, şi drintr'o scrisoare ve-

hementă, a cărei copie o alăturăm, în care declară
că este decis să prelungească, printr'o nouă abţinere, starea anormală în care se. află Caimăc
ămia

de câtvă timp.
Cu
„«O asemenea declaraţie, pe care de alifel nimic nu o poate justifică, echivalează în împrejurările actuale cu o dimisie a sa din postul de Caimacam
şi subsemnaţii

ca atare.

sau văzut cu mare

regret în trista necesitate să 0 considere

Ii

„

» «Alegerile s'au terminat şi trebue să se convoace Adunarea; în baza Convenţiei deputaţii vor trebui să procedeze la alegerea Domnitorului în termin
de 9 zile, cu începere dela deschiderea Camerei și Caimăcămia va
trebui

să le prezinte prealabil lista candidaţilor, cari întrunesc calitățile cerute pentru
a s6 urcă pe.tron....Si
Ie
„«lar d-l Catargiu refuzând: să iea parte de acum înainte la, lucrările Guver-

nului, subsemnaţii: s'au văzut obligaţi să procedeze la completarea Căimăcămiei, în vederea formării listei candidaţilor la Domnie “şi pentru
aceasta
sau conformat dispoziţiunilor art. S din Memorand, numind pe d-l Ministr
u

”
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de Finanţe în' postulde Caimacam,

lor coleg; -:::.

+

devenit

|

i
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vacant prin abţinerea

:

fostului

|

«Subsemnaţii semnalându-vă aceste fapt
vă e,
roagă să le aduceţi la cunoştinţa,
E. S. d-lui Ambasador al... la Constantinopole. Fi speră că i. S. va apreciă
motivele cari i-au silit să cedeze 'unsi "dat: orii
imperioase și va binevoi să
creadă 'cu' cât: regret 'au trebuit, să adopteze o măsură dictată de gravitatea

împrejurărilor, iii
«Primii, etc.

a

i

a

ii

RL

ea

IDE

ES E SIR ECE

a
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a(3s.) v. Sturdza

II

î

ta
A.

Panu.

ÎI:

“. Dogofătul "Stefan Catargiu încheie, comunicările sale prin o ultimă
scrisoare adresată . vornicilor Vasile
: Sturdza
:, . și Anastasie Panu în

24. Decemvrie (5, Ianuarie 1859),

Adresa acestei scrisori. ca şi sfâr-

șitul ei, dovedesc că „logofătul Catargiu: abdică însuș. din situaţiunea,
sa de membru activ al Căimăcămiei, Moldovei. aa
„«Onor. 'Domniilor

sale -Vornicii

Vasile

«Adresa d-voastră din 21 Decemvrie

Sturdza

și Anastasie

Panu.

am primit cu alăturata copie a Pro-

cesului: verbal XXXII din :20 Decemvrie: 'Am cetit : cele . într'insul cuprinse,
Şi: nici!cum nu: este: deșana
că d-voastră
t:
. v'aţi luat 'însuşire de'a mă concediă din' dreptatea numirii de :Caimacâm..Nimie nu.este mai consecvent decât după ce vai îmbrăcat cu dreptul de sine stăpânitori directori,în loc de
a'vă .mărgini a; fi numai: membrii Căimăcăm
' interima
iei
re; după : ce: subt
asemenea! putere aţi silnicit Regulamentul, aţi răstălmăcit Convenţia,și nu:v'aţi
supus Memorandumului Reprezentanţilor Puterilor Garante ; după cum se văd socotințele d-voastre în protocolul iscălit de noi, apoi fără îndoeală a trebuit să-mi
luaţi puterea acea care prin Convenţie ne-a numit Caimacami, şi să destituiți
pe .acel al treilea. membru :al: Căimăcămiei, interimare, ce are asemenea
drepturi, ca 'şi: d-voastră, măcar
că .

aţi: fi". putut

'şi:.fără

această - măsură

să

alcătuiți! listele candidaţilor la. domnie, :cari:-au să fie cercetate de Adunare,
de .vreme'ce v'aţi însușit dreptul: a :face alegerile deputaţilor. în potriva tuturor protestaţiilor, răstălmăcind. Legea Electorală anexată. la Convenţie după

plăcerea și scopul! d-voastre. „rr,

fiii

a

n

i i

„«Nu este dar nimic de mirat:sborul
'ce .aţi făcut din treaptă în. treaptă
până la: cea mai înaltă putere ;. dar ceeace este cu adevărat de mâhnit,
văd

că d-voastră

vă cercaţi a mă, învinovăţi pe: mine

ce credeţică aș fi putut face; și nu

pentru un necunoscut rău

voiţi a: vă: încredinţă
şi a condamnă

înseşi lucrările d-voastre, cari au produs; cea. mai făţişă

părtinire și silnicie;

asemenea
cu :mâhnire
. cetesc în actul. d-voastre ce mi-aţi trimis, că :aţi fi
făcut, concesii ea-o înaltă putere, către un subaltern, și . că .m'aţi înduplec
at
să-mă fac, unealtă, lucrărilor împreunăcu d-voastră; însă eu nu am
văzut
Analele A, R.—Tom.

XXXI]1.— Memoriile Seci. Istorice.

'38

1
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din partea d-voastre

is: DIMITRIE A, STURDZA

.

decât îndărătniire a călcă, legea, iar din partea mea nu

aţi văzut decât o liniștită abţinere, fără a mă face organul unei închipuite

opoziții a d-voastre, ci. ca. organ apiuător legilor;și Convenţiei. .. ...

:«Nu, d-lor, nu! Nici. o. înrâurire, nici o mână . tainică „(precum ziceţi): nu

m'au putut „abate din drumul, legalităţii; din potrivă, este un mare 'adevir
de toţi cunoscut, că.o ași, mână străină vă împinge
cu putere în lucrările

d-voastre, povăţuindu-vă cu duhul secret, care este condamnat : din. partea
tuturor puterilor Europei.
.
ca suit
«Nu, d-lor, nu! Eu nu am dat demisia mea de membru al Comisiei înte-

„rimare, pentru ca să se socotească

locul vacant;

ez man

depărlat

numai

irita

ct

de a'luă parle la bicrările pline de părtinire: şi ilegalităţi,
dar ai arătat
toate împrejurările/la toate :Puierile,. cari. acelea '1iumai 'pot' aveă,” dreptul
a' mă. destitui, dacă nvar fi găsit: vinovat, "Şi actim văzând această lucrare
arbitrară, voiu protestă, iarăş Ia toate Puterdela
ile,
care ' alârnă soarta

nenorocilei țări ocârmuiliăi'de'o putere diclatorială, - i
EN
it

CERP

e

i

e

al

""valSubsoris:) Șt:

e

Catargiw.

e
!

4

„ “Ultima, ! atitudine” luată de. Guvernul: Otoman 'a indicat .de;.
sine
Căimăcămiei, lucrând : acum în unanimitat
a e,
luă, măsuri. de apărare
în: contra reînnoirii poruncilor... directe: ori indirecte. dela: Constantinopole....

....:

iii

a

a

tai

a

gti

ua

„Pe de o.:parte: Căimăcămia, Moldovei.:trimi
o ;circular
te.ă (No. 72)
Prefecţilor.de .Covurluiu,: Putna, Bacău, „Neamţ, Suceava, Dorohoiu,

Botoșani și Ismail, din 23.'Decemvrio :1858 (4 Ianuarie 1859)...

„ «Domniei
sale d-lui administrator, .
«Guvernul a luat știință că un: nou
cu misii deosebite din pârtea: Inaltei
fiind ase conformă celor prescrise în
sunt sfințite. prin Convenţia din 7(19)
din Traclatul încheiat de

a

|

Comisar turcesc are să vie în Moldova
Por
De.ţi.
datoria dar a Căimăcămiei
'asemeneă ocaziuni,de Capitulaţii, cari
August, se pune d-tale în vedere arl. 10

Vasile Lupu, suveranul Moldovei, cu sultanul Ma-

homel IV, la anul 1634. Acest articol cuprinde :: «Turci:i,
pre cari
- Poarta
«îi va trimete
cu scrisori. adresate Principelui, nu vor trece Dunărea, ci se
«vor opri:pe malul opus al acestui râu, dând depeșile:în mâna guvernato-

«rului dela Galaţi, cari le va trimete Principelui,

și asemenea

va da curie-

«rilor Inaltei Porţi și'răspunsuril
'dela'
e! aceasta», : "i: îi: ii, it,
;” «Se ordonează dar d-tale ca, îndată ce: va: sosi vreun trimis; sau. comisar

din' Partea Inaltei Porţi, să te 'conformezi în totul 'acelor prescrise de citatul

mai sus articol și, primind sorisorile ce: vor fi adresate guvernului, prin
stafetă să le trimiţi către Căimăcămie şi, până la primirea răspunsului, te
vei
at

-

*

CA

A

..

a
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sili a da toate cinstirile cuvenite,
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potrivit

cu

rangul
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ce va

aveă

Inaltei Porţi, făcându-i și toate înlesnirile trebuincioase
pe ţărmul

trimisul

opus

de

hotarul ţării, unde se va află,
Domnia-ta, vei răspunde îndată de primirea acestui
ofis și de îndeplinirea.
lui la vreme în totul.
„ «(Subscriși:) V. Sturdza, A. Panu, |. Cantacuzin
.
«Secretar de Stat, (subseris) V. Alecsandri»,

“ Pe de altă parte s'a, trimis de Căimăcămie. teleg
rama No, 38
Colonelului Steriadi, Prefectul porturilor Dunărei, din
23 Decemvrie

1858 (4 Ianuarie 1859).
«Domniei-Sale

Colonelului Steriadi, Prefectul Porturilor» Dunărei.

«Guvernul a luat ştiinţă că un nou Comisar turcese are să
vie în Moldova,
cu imisii deosebite din partea Inalţei Porţi. La această
ocazie dându-se

instrucțiile cuvenite d-lor administratori, prin ofisul
No. 72, Căimăcămia
invită pe d-voastră ca, în înțelegere cu d-lui administrato
rul ținutului, să
îndepliniți întocmai cele prescrise prin citatul ofis,
„s(5s.) V. Sturdza, A, Panu,l,
aSecretar de Stat, (s.) V.

Cantacuzin.
Alexandri».

0
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DIMITRIE
Secretar general

DE

A. STURDZA:
al Academiei

i:

Române,

DR
4

“ADUNAREA ELECTIVĂ DIN
„ei

ie

e

Anul 1858

VL

3:
;

IAŞI

edănța. dela: 4 Noemorie 1911... ie

,

pi

:

i

-

ii

e

“A cincea cuvântare asupra Insenncităţii Divanurilor

ad-hoc din:

Iași și București nu: cuprindeă “toate. faptelo Cămăcămisi Domnilor
Ștefan: Catargiu, Vasile

întru a arătă
mare

Sturdza,

și ' Anastasie

acţiunea Vornicului: Anastasie

Panu, ci oră: restrânsă!

Panu, care: a'avut'o-

și covârșitoare : înrâuriro. asupra înlăturării : piedicilor : ce':se:
:

ridicau
în 'a treia :fază a hRenaș
noastr
te
e: re
Naţion
i.
ale.

în :

“După Tractatul “de Paris din':30 -Martie +1856;! mișcarea
Unirei:
a: căpătato impulsiune mare prin însuș- Domnul: Moldovei Grigor
ie

Alexandru: Ghika.

Sub 'a, sa autoritate 'de' Domn

sa: decis, 'în :Iunie!

1856; a se înființă 'Comitetul :Unirei : din Iași, căruia Vasile:
Alec-"
sandri a dedicat improvizaţia cunoscută, pe'care o voiu reaminți aci.
!
„Sub

aceșt măreț. oastan

„Noi jurăm toţi în frăție,
„Ca de-azi.să

nu mai fe,

+...
.

Nici Valuh, nici Moldovan
; ..

e

....

dp,

i

metan
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| -

598

E

DIMITRIE A. STURDZA

Ca să
Intr'un
Să ne
Pentru

fim numai Români,
glas, într'o Unire,
dăm mână cu mâni,
a ţerii fericire.

Domnul Moldovei Grigorie Alexandru Ghika, însă nu a crezut că
numai prin impulsiunea dată Unirei își împlinește întreaga sa da-

torie către patrie; ci înainte de ' sfârșitul siu tragic, a. trimis în 1857

din Francia; testamentul Său politie prin ;două scrisori, :prima. adre-

sată, fiului său Ioan:

Grigorie' Ghika în '27

Maiu “(8 Iunie),și a

doua, fostului Ministru al Instrucţiunei Publice Dimitrie
Iunie.

Rallet în 9/21

Scrisoarea din 27 Maiu:(8. unio)... :: -:
„«Soumpul aneu fiu!
«Divanul ad-hoc având a se, întruni. în curând, este de datoria fiecărui
bun

patriot să se pătrundă de idea,că e în interesul ţării sale, ca cele două

principii — al «Unirei» şi al «Principelui străin» —,să fie puse în acelaș
timp ;

și eu cred că Principele străin ar trebui să fie ales imediat, pentru
ca Adunarea să poată lucră sub auspiciile acestuia.

«Unirea nu întâmpină 'âstăzi 'nici 0 dificultate, de ăceza nădăjduesc că va

[i asupra acestui punct unanimitate. In cât priveşte celălalt princip, care
nu

e mai puţin

important,

sar puteă foarte bine să se ivească

opunere din part:ea
unor: persoane, : cari nu şi-au. dat până.
seama,de a :lui, valoare. In această memorabilă, sesiune, care
Divanul va aveă ;să. specifice. drepturile și. imunităţile țării,
“statate prin Capitulațiile noastre... Două, puteri vor încercă, e
natureze prin toate mijloacele, posibile. Dar cine altul,ca un
pus în capul Națiunii: Române, va. putea să apere mai tare

încă oarecare

acum. în „toțul
se-va deschide,
cari sun
. con-,
t
sigur, să le dePrincipe străin,
drepturile
ei. în.

faţa Comisiunii Internaţionale şi Puterilor Europei? Oare va fi în
stare un

Caimacam sau, un; Principe indigen ?: Nu,de o. sută de ori.nu,
De ce, dar
nu Sar insistă, chiar. dela... deschiderea sesiunii, asupra alegerii
imediate a

unui. Principe străin? De ce. aţi părăsi acest sprijin. temeinic,;
car
dă e.
toate.

garanţiile,
spre a _puteă reuși? Pentrucă Divanul: are „dreptul,a .rosti
dorințele, naţiunei, să facă el aceasta în deplină, siguranț
;. Puterile
ă nu .vor puteă.

face altcevă decât să respecte acoste dorințe,
|
|
|
«lată ce ești dator a insinuă Partidului Naţional şi a-l face
totodată să sim-

țească, că dacă nu va insistă: pontru alegerea imediată
a Principelui

străin,

drepturile noastre sunt în primejdiea fi compromise pentru totdeaun
a.
«Părintele

tău afecţionat'- Gr. Ghika. :-
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* Serisoarea din 9/21 Iunie:
«Iubile Rallel, - - LI
o.
;LA
au
«Am cetit cu plăcere scrisoarea. voastră din 27 Maiu (6 Iunie), precum

şi.

poemul istoric, care este expunerea, exactă a ultimelor evenimente.
Aplaudez,

toate stăruințele ce. vă
Unirei, care

nu

daţi cu toţii, pentru ca să triumfeze cauza sacră a

e utopie,

precum. cu „ușurință "o

califică patrioţii cei răi.

Unirea, Principatelor și Ereditatea sunt fapte destul de vechi în analele
noastre,
pentru a, fi restabilite în zilele noastre, fără ca aceastasă. poată speriă
în-.

trucâtvă, Puterile străine. Este totuș regretabil a vedea, cât de mult Trac-

tatul de Paris a falsilicat spiritul

și litera, vechilor noastre

tractate

şi a.

instituţiunilor. noastre. Tot a fost călcat în picioare fără milă; În loc do:a
se
mărgini a:garantă vechile noăstre Capitulaţiuni, Tractatul de Paris ' invocă:

în favoarea noastr
Privilegă
iile și Imunităţile, ca, și când. Principatele ar fi.
fost vreodată, . cucerite şi ar.fi trăit numai prin concesiunile generoase “ale
Turciei! Gurile Dunărei, cari sunt; parte integrântă a Moldovei,au fost date

în ultima Conferinţă, Turciei. Intâia şi norocoasă cugetare a 'Tractatului de

Paris, care eră de

a

restitui „Gurile . Dunărei Moldovei, eră. dreaptă, fiindcă,

ea, repuindu-ne în „stăpânirea,
de, ce ni s'a răpit, ne da :în privirea politică şi

comercială dinaintea Europei o mare importanţă, caro ar fi ajutat a constitui,

în mod solid noul Stat al României, dându-i în mâinile sale cheile Dunărei..

Ce.ne rămâne din acest vis frumos cu care 'Tractatul, de Paris ne-a încântat atât de. dulce? O realitate plină.de amărăcşi.iun
confuzi
unea cea.
e.
mai mare. Crezutu-s'a oare, că prin acest. sacrificiu dureros, . Turcia va
fi mai dispusă să facă concesiuni politice în favoarea Românilor? Insă, tristele

ovenimente,

ce urmează

unul: după altulîn Principatede un an de zile,

dovedesc, până la evidecănţă,
Puterile Protectrice Sau înșelat în calculele
lor și, că 'Tureia, departe de a i favorabilă dorințelor Națiunii Române, caută,
prin toate mijloacele de cari dispune, să, ne. înăduşe, şi să ne jignească
simţimintele noastre cele
mai sacre.
. Ce să mai, zicem încă de această cul-.
„pabilă lipsă, de “îngrijire a Puterilor, de. a fi lăsat. cu totul la aprecierea. Tur-.
cici luarea dispoziţiunilor pentru crearea unui guvern interimar
în Principate.
şi convocarea Divanurilor ad-hoc? Sa .văzut în ce mod „ea a răspuns acestei

încrederi naive a Puterilor. Trec cu. tăcere 'asupra amănuntelor faimosului;
Ferman de Convocare, care, el însuș, seaminăa vroi să provoace națiunea,

insultând-o fără rușine. Cum

amânduror, Caimacamilor?. Oare

se explică și rolul înjositor, ce se impune.
se poate. numi aceasta, imparţialitate ? Şi

cum. Sar puteă, presupune, că Caimacamii, lucrează după simpla, lor, impul-

siune'şi în afară
de instrucţiile ce primesc. Nu! Această ipoteză este inad-

misibilă,e vederat că 'Turcia le indică lor, pe sub mână, cum au să urmeze
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pe calea, lor, și acești slăbinogi
0 glorie!

și fricoși

|

își fac din oarba lor ascultare
|

«Cu toate acestea nu trebue să ne cuprindă
descurajărea, căci, după toate
probabilit

ătile, va trebui -ca. lumina să se facă, într'o
zi, şi ca din acest haos
de. inichităţi să răsară triumful cauzei națio
nate. Pentru a. atinge acest scop,
mi se pare urgent ca, odată ce Unirea şi
Ereditatea vor fi primite de Puteri,
„să li se

mai ceară autorizarea de a. procede imediat la
alegerea unui

Principe străin, căci oricare ar [i originea acest
uia, latină sau galică, el va avei,
să nu se îndoeaşcă la noi niminea, necontenit
în vedere de a recăștigă drepturile ab. antiquo ale naţiunii și a inaugură,
domnia sa prin un act atât de

memorabil ca acesta. Așă 'darpe acest nou
Mesia trebue să fundăm cu toții
speranțele noastre; numai el singur: va
:puteă, prin greutatea. însăș a autorităţii sale personale, discută și obţineă, unul:
câte unul, drepturile noastre ab
antiquo și să ni le lase moștenire, fără,
sforțări 'și fără pericole. pentru țară.
„Adio, iubite Rallet !- Urmează a. fi neobosit
în țelul: pentru o cauză bună;
și: Dumnezeu
te „va răsplăti.de. muncaşi sârguința ta.

"<Al vostru. amie plin de afecţiune — Gr. Ghika.»

„Anast
Panuas
a ie
urma

e

. _

t povaţa, Domnului, al căruia Ministru al
Justiţiei a. fost în 1856. Fiind “membru “al
Guvernului Moldovei în
1858,
el a-dat2
; la timp oportun,''0 impulsiune
DC
d
hotăritoare; ca vo2
ie
2
turile Divanurilor ad-hoc 'din' Iași și Bucureșt
i din 7 și 9 Octomvri: e
1857să fie îndeplinite 'în part
în e:
1859. ci să fio calea deschisă
,

LI

pentru: ca: acele
-

.

i

mari dorințe ale poporului din Principatele
Române
d

Pi

;

.

2

să se realizezeîn mod covârșitor în anul 1866
.

„ Pentru a cuprinde însă toată
Anastasie Panu, e de nevoie să
glăsuirea- Convenţiunii, încheiată
Austria, . Francia, Marea Britanie,
pentru organizarea, : definitivă, a:

și întreaga acţiune 'a Vornicului
avem dinaintea noastră, mai întâiu,
la Paris în 19 Augu
1858st
între
Prusia, Rusia, Sardinia și 'Turcia,
Principatelor Române, precum și

Hatișeriful 'atingător de' această organizare,
dat la Constantinopole în
întâia :zi a lunii: Rebi-ul-ovel DO
D

"Mai e de nevoie a cunoaște textul artic
olului 403 -al Regulamentului Organic (Cap. IX, Secţia II), pus
înainte de Guvernul Otoman,
dar a căruia glăsuire nu s'a arătatîn
nici'0 comunicare a Inaltei
Porţi,
i
i
Sa

-

ii

“In urmă, trebue să avem: sub ochii
noștri acţiunea, documentată
a candidaţilor la Domnia Moldovei
și a partizanilor lor,
-?
- siete

sk

pu.

m
E A

Mi

Eta

;
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»- Convenţiunea din 19 August 1858,
potenţiarii

celor

opt

Puteri

Mari

GOL

semnată la Paris de Pleiii-

Europeane:

Ia

„Art, 1, Principalele Moldova si Valahia, consti
tuite de acum înainte sub
denumirea.
de. Prineipatele-Unite al Moldovei și al Valahici, rămân
așezate
sub suzeranitatea A. S. Sultanului,
Aa
Art, 2.-In puterea Capitulaţiilor. încheiate cu Sultanii
Baiazel 1, Mohamed II, Selim I şi Soliman II, cari constitue Auton
omia lor, regulându-le
relaţiile cu Inalta Poartă şi pe cari mai multe Halișerife,
anume acela din
1834, le-au consfinți;: asemenea în conformitate cu.
arl..22 şi 28 din Tractalul îucheiat la Paris;în 30 Martie 1856, Princi
patele vor urmă -a se
bucură,. sub Garanţia Colectiră- a Puterilor Contractante
, de Privilegiile
şi Imunilățile în a cărora sliipânire se află: Prin
urmare Principatele se
vor. administră liber şi fără nici un. amestec din
partea Inallei Porţi, în

marginile stipulate prin învoirea Puterilor garante
cu Curtea Suzerană..

„Art. 8. Puterile publice vor fi încredințate.
în fiecare Principat unui
Domuși unei Adunări Eleetive, cari vor lucră în cazuri
le prevăzule prin
Convenția de faţă cu concursul unei Comisiuni Centra
le comună ambelor

Priucipate,;

.

a

A

“Art. 4. Puterea executivă se va, exercită de către
Domn. .
Art. 5, Puterea legislativă se va exercita colectiv.de către
Domn, de către

Adunare.

şi de

către

Comisiunea Centrală,

.

.

„Art, 6. Legile de un interes special pentru fiecare Princi
pat se xor prepară de către Domn și se vor votă de cătro Adunare. Legile
de un interes

comun pentru ambele Principate se vor prepară de către
Comisiunea Cen-

trală și se vor votă, de
Domni,:

către

E
'

Adunări,

cărora

a

ele se vor supune
o

de către

n

Art, 7. Puterea judiciară, exercitată în numele Domnului, se
va încredință

magistraţilor numiţi de dânsul, fără ca cinevă să poată fi
detras dela judecătorii cei firești. O lege va determină, condiţiile de primir
e şi de înaintare
în magistratură, luând:de bază aplicarea, progresivă a princi
piului inamovi-

bilităţii.
SC
Art. 8. Principatele vor

Mi
i
da Curţii Suzerane un Tribut Anual, a căruia

câtime rămâne statornicită la suma .d6 1.500.000

de lei pentru Moldova și lă

suma de 2.500.000 de lei pentru - Valahia; Investitura, ca și
în trecut, va fi
dată Domnilor de către M. $. Sultanul. Curtea Suzerană va combi
nă cu Principatele măsurile. de apărare a teritoriuhui lor, în caz de năvăli
rea din afară;

și ca va aveă ă procură, prin o înţelegere cu. Curțile Garant
e, măsurile nea='

părăte pentru restatornicirea ordinei, în caz când sar întâmplă a,
fi compro„misă; Ca în trecut, Tratatele Iulernaţionale, cari se vor închei
ă de către

G02

at
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Curtea, Suzerană cu Puterile, străine, vor fi aplicabile în Princip
ate, încât nu
ar vătămă Imunităţile lor.

Art. 9

La

caz

când

a

:

i

Imunitățile Principatelor sar violă, Domnii vor

âdresă un recurslă Curtea, Suzerană; şi dacă nu se va face:
dreptate reclamaţiilor lor, ei îl vor piiteă, transmite prin Agenţii lor la
veprezentanții Pu-

terilor garante

în Constantinopole. Domnii se vor reprezentă lângă Curtea

Suzerană prin . Ageiaţi (Kapu-Kelaia), născuţi Moldoveni sau Munten
i, nea-

iâriiaţi de vreo jhirisdioție străină:şi primiți de Poaiă. .
„Art.

i:

10. Domnul
se va alege pe vieață de cătră Adunare.

Art. 11, La caz de vacanță și până la instalarea noului Domn,

nistraţia va fi încredințată Consiliului de Ainistri, care de drept Admiva intră
în exerciţ
iu. Atribuţiile

peduirea

sale, 'curat' administrative, se vor mărgini - în ec-

irebilor, fără a putea, schimbă pe funcționari decât numai
pentru

delicte constatate judecătoreşte. “In asemenea cai dl nu-i
va înlocui” decât
provizoriu, * ie
Dina

Art. 12. La caz de vacanță, întâmplându-se ca Adunarea să fie întruni
tă,

ea va procede până

în opt zile la. ălegerea; DomnuluiIară
. nefiind 'întru-

nită, Adunarea va! fi convocată îndată și întrunită, în termin

In caz când ea ar fi disolvată,

se va păși către

de zece zile.

nouă alegeri în termin

de

cincisprezece zile, și nova Adunare de asemenea se: va întruni
în termin de
zece zile. In cele -opt zile dela întrunire ea va, fi dat
oar
să
procede
eze la

alegerea

Domnului.

Prezenţa a trei pătrimi din numărul

membrilor

înscriși

va fi-.cezută spre â, procedă la, alegere. In caz când. în opt zile
nu's'ar face

alegerea,
în a noua, zi la amiază, Adunarea

va păși la alegere, ori și care ar

fi numărul membrilor de faţă. Investitura ss va cere ca
în trecut; ea se va

da în termin cel mult de-o lună,
Art. 13. Va fi eligibil la Domnie

oricine

a
va aveă

55 ani,

a]
va [i fiu al

unui. părinte născut Moldovean sau Muntean şi va
puteă dovedi că are un
venii funciar. de 3.000 galbeni, cu aceasta însă ca să fi
îndeplinit fundţii publice în curs:de 10 ani sau să fi făcut parte din Adunări,
..- Art, 14, Domnul: guvernează cu concursul -Ministrilor
numiţi de : dânsul.
EI sancţionează şi promulgă legile ; el poate refuză sancţiunea
sa.
EL are
dritul de aiertă şi a comută pedepsele în materii crimina
le; fără'a putoă
interveni altfel în administraţia justiţiei, EI prepară legile
de un interes special pentru Principat și anume

bugetele şi le supune deliberărilor Adunării.

EI numeşte în toate funcţiile administraţiei publice și face trebuin
cioasele

Regulamente pentru executarea legilor. Lista civilă a fiecăru
i Domn se +a
votă de către. Adunare, odată pentru totdeauna,la întrona
rea sa.

Art. 15. Orice act

al Domnului

trebue să fie contraşemnat de Ministrii

competinți. Ministrii vor fi răspunzători de 'călcare
legilor
a și mai în parti-
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„cular” de orice resipire a .banilor publici. Ei vor puteăfi trași.la judecată-de
către Inalta Curte do Justiţie şi de Casaţie:și se vor puteă trage la judecată

de către Domn sau de 'către

nu 'se'va puteă .rosti decât

de faţă, |
„Arte 16.

-

Adunare. Punerea
prin . majoritatea

sub judecată a. Ministrilor

de două treimi a membrilor

.

Adunarea Eleclivă a “fiecărui Principat se: va

alege

pe:sapte

ani, conform cu dispoziţiile electorale anexate la Convenţia de faţă:

- Art, “17. Adunarea se va convocă; de către Domn și se va întruni în fie"care an în întâia Duminecă'a, lunii lui. Decemvrie. Cursul fiecărei sesiuni
ordinare va, fi de: trei luni; Domnul va pute, să prelungească, sesiunea, de
va cere .trebuinţa. EL. poate să convoace în caz extraordinar Adunarea, «sau
i
Ie
să o disolve.
“In acest de pe urmă: caz el este dator de a convocă o nouă Adunare, care
.va trebui să fie întrunită până în' trei luni.
| Art, 18. Mitropolitul şi Episcopii eparhioţi vor fi de driţ membri ai. Adunării. Președinţa Adunării se cuvine Mitropolitului ; vicepreședinţii Ş se|
„eretarii se vor.alege ce către Adunare.
3 Art, 19. : Preşedintele. va determină condiţiile sub cari publicul va fi

admis la şedinţe, afară; de cazurile . excepţionale, 'cari vor. fi prevăzute de
Regulamentul din -lăuntru. Prin îngrijirea, Preşedintelui se va, face un Proces verbal sumar al. fiecărei “şedinţe, care se va publică în gazeta oficială.

Art, 20. Adunarea va discută şi va votă proiectele de lege, ce ise vor.
înfăţișă de către Domn. Ea, le .va puteă; amondă sub: rezerva prescrisă. prin
art. 36, cât pentru legile de interes. comun.
Art, 21. Dacă Ministrii nu vor: fi membri aai Adunitrilor, totuş ei vor axveă
drept de intrare şi vor puteă-luă parte la discutarea: legilor, fără a:se îm"
„părtăşi la votare.
Art 22, Bugetele de venituri şi acela de “cheltueli, preparate în toţ anul
pentru: fiecare: Principat, prin îngrijirea Domnului respectiv şi supuse Adunării, care 'le va puteă amendă, nu vor fi delinitive, “decât după; ce vor fi
votate de Adunare. Dacă bugetul nu sar votă în timpul cuvenit, puterea
executivă .va întâmpină serviciile publice conform bugetului din anul trecut.

Art! 23, Diferitele fonduri, ce proveniau până acum din casse speciale şi
despre -cari. Guvernul
general de venituri;

tt,

dispune sub. diverse titluri vor fi cuprinse în Bugetul
:

24, Regulamentul aefi nitiv ral socotelilor va trebui să

se. înbiţişeze

Adunării . cel mult până în doi ani, socotiți dela încheierea, fiecărui buget.
Art, 25, Nici o dare nu: se va puteă, pune: sau Iu de nu va fi încuviin-

:
„dată de Adunare. .;
ri Art, 26, Precum toate Legile de interes comun sau special şii Regulamen-
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i

tele de administraţia

publică, așăşi legile financiare se vor publică în gă'zeta oficială,
+:
.
i
a
i
Art: 27: Comisiunea : Centrală :va rezidă, lu
Focşani. Ea va fi. compusă
din 16 membri:
opt Moldoveni şi opt Aunleiii. Patbu'-vor.[i aleși
de
către fiecare Domn, dintre mădularele Adunării,
sau dintre persoanele cari
vor fi Deupat: funcţii: înalte în țară, și. patru
de: către fiecare Adunare din
sânul ei. i i.
pi
i

"Art, 28; Membrii Comisiunii Centrale conservă,
dritul de'a luă parte
alege

la

rea Domnilor în Adunardin
ea.
-care vor face parte.
îi.
- Art, '29.: Comisiunsa:. Centrală: este: perma
nentă. Cu: toate acestea: când : 0
vor iertă

lucrările, ea 'se va: putea amână pentru un: timp,
care niei

într'ui
chip nu va puteă; trece peste patru luni.
abat
“> Cursul: funeţiilor: acestor: membri “pentru
fiecare * Principât, atât al acelor
numiţi de către Domni, cât și al celor aleş
ide către Adunări, -va -fi-mărginit
încât va ţinea legislatura: Cu toate aceste
; funcţi
a,
ile : membrilor
-ce ies,

nu vor: încetă decât: cu. instalarea, noilor membri...

i

Sotie

In caz când mandatul amânduror Adunărilor
va expiră deodată, Comisiunea
Centra

lă, se:va reînnoi în totalitate pentri' amândouă
Principatele14, deschiIn caz de: disoluţiea uneia din Adunări, reînn
oirea se
va face numai pentru'acei din membrii.. Comisiunii
Centrale a Principatului,
a cărui Adunare:
derea'nouălor Adunări.

- din

nou

e cc

se va: alege
ta

Ă

din: nou., Membrii ce "ies “vor “puteă fi aleşi

CANI

IE

AP

SIE

A

Da

CD

ECO

"“Art;: 30. Funcţiile de: membru 'al Comisiunii Centrale
vor fi: răsplătite,
Art. 31.

+

Comisiunea Central va numi ea po Președinte
le ei. In caz când
voturile ar fi împărţite între' doi candidaţi, ătunci
se va. hotări prin sorți.
Funcţ

iile Președintelui încetează cu mandatul său de
memb

ru al: Comisiunii Centrale. Ele se pot reînnoi.
ci
In caz de împărţire egală a voturilor în deliberaţiil
e 'sale, votul -Președin-

„telui va fi preciimpănitor. Coinisiunea Centrală face
ca regulamentulci di
lăuntru,'
Cheltuelile de orice fel se vor pune

pe jumătate în sarcina âmbel

or
“Principate. -!
Na
e
i
* Art: 92, 'Dispoziţiile constitutive ale: riouăi organizaţi
i a Principatelor sunt
puse”
sub apărareă: Comisiunii: Centrale: Ea va puteă
arătă Domnilor abuzurile ce i:se vor. păreâ-de ncapărată trebuință
a se reformă şi le va propune

îmbunătățirile ce vor fi de introdus în diversele
ramuri ale: administraţiei.
"Art. 33. Domnii: vor putcă supune Comisiunii
Centrale toate propunerile
cari li sar părea de folos a'se preface în proie
cte de legi comune umbelor
Principate.
ambelor

Comisiunea Centrală va prepară, legile de interes gener
al comune

Principate

şi.va supune

nărilor spre deliberare,

:

.

aceste legi, prin mijlocirea Domnilor, Adu:

:

i
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Art: 34. Sunt considerate ca Leggi de iuleres genera
l toate acele câte 'au
de obiect unitatea legislaţiilor, stabilireca, păstrarea
sau îmbunătăţireca Unirei

“de vămi, de poște, de telegraf, fixârea, cursul
ui monetar și diversele : materii
de folos: public, comune âmbelor: Principate.
- Art. 35. Comisiunea Centrală, îndată ce va
fi constituită, se. va ocupă în
'special' cu codificarea legilor existente, punâ
ndu-le în. armonic cu îictul constitutiv al nouăi” organizaţii. Ea :va, revedei Regul
amentele Organice, precum

„Și Codul 'civil,. acel criminal, acel
afară de: legile de .un interes 'curat

de comerţ : și de procedură,
local, 'să nu: existe decât. un

astfel ca
singur. și

acolaș coip de: legislație, care se va pune
în: lucrare în amândouă Principatele, după ce va fi votat de Adunările respo
ctive, sancționat ' şi. promulgat de fiecare Domn.
Sie
“Art: 36.'Când Adunirile vor introduce amen
damente 'în:“proiâctelo de
legi de interes comun, proiectul amendat 'se șa
întoarce la Comisiunea Centrală, care. va apreţui și “va Întoemi un! proiect defini
tiv,: pe căre Adunările

nu vor aveă decât ori-a-l'adoptă 'ori a-l respinge
în: total. Comisiunea Centrală

va 'trebui Să adopteze amendamentele co:
£ se vor fi: votat. deodată, de
către Adunările amândouă.
îi
|
m
CR
Art. 87, Legile de un interes! Speiial: pontru focar
e Principat nu se vor

sancţionă de câtre Domn, decât numai după ce el
le:va fi comunicat Comisiunii Centrale, care va aveă-a IG! apreţui, de sunt.
compatibile cu:
« dispo-

zăţiile constitutive ale nouăi: organizări.

i

:

e

"Art. 38. So va institui o Tiallă' Curte de Jistiţie.
și de Casaţie. coinună

ambelor Principate: sava rezidă la Fooșani.: “Comp
unerea

Membrii ci sunt inamovibilii

ei| se

varegulă.

Art 39. Sentinţele date de ctitre! Curțile” de.
Apel” și hotăririle pronunțată
de: către: Tribunale, atât într'unul cât: şi” într'a
ltul din Prinoipate, 's6- Vor supune excluziv înaintea acestei Curți” de Casaţie.
:

“Art. 40, Ea va exercită un drept de censură şi de
disciplină peste Cunila

de Apel

și peste

Tribunale. 'Ea va avei “drept. de. juvisăieţie exeluz
ivă „peste
membrii săi proprii în materie: penală.
Art. 41... Ca o Inaltă Curte de! Justiţie, ea va ''cerce
tă. păiile ce: vor fi
"provo
cate

în contra Ministrilor de către: Domn sau de
ciitre Adunare, și-i i va

judecă fără apel.

e

ii:

i

Art, 42. Dliliţiile regulate ce există astăzi în
î âmbele Principate vor primi
0: organizare - identică, spre-a putcă” la trebuință a
se întruni şi ă formă o
singură armată, Pentru acest scop'se va face o lege comună
. Afară, de aesasta
.

în ficcare ani se va, făce o inspeotare! a milițiilor âmbelo
r

Principate - prin

Inspectori Generali, numiţi în toţi anii alternativ de
către fiecare Domn, lu-

speelorii. vor fi însărcinaţi a priveghiă că 'să se' execute.
pe deplin dispozi-
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...:.:-

țiile destinate a :conservă milițiilor tot: caracterul de două corpuri.ale uneia,

și aceleiaș' armate.

.... .

-., a

ii: Fără coînţelegere. de -mai înainte cu Curtea. Suzerană. numărul „milițiilor
regulate, fixat prin Regulamentul Orgânic, nu se va puteă spori cu mai mult |
decât cu o a treiă- parte..

i...

a

e

t

-.: Arte: 43, Milițiile so. vor- întruni, de câte ori “siguranţa
. din lăuntru. sau
aceea a marginilor ar. fi arheninţată:. Intrunirea; va puteă, fi provocată de către

unul sau de către: celălalt Domn; ea însă nu, va..puteă axei loc: decât în
urma unei:cormune înțelegeri şi despre aceasta. se va da știre: Curţii. Suzerane.

După 'propunerea

Inspectorilor, Domnii

de asemenea,

vor putei întruni

milițiile,
în 'totul sau în parte, în cârnp..de: manevră: sau spre a le trece în

rovistă,
a
1 Arts 44, : Comandantul: şef. se va numi pe rând

PREIEI
De
de fiecare Domn, .când

vor:aveă a:se întruni. milițiile. El va trebui să 'fie. Moldovean. sau: Muntean
de naștere. .E1 va; putea 'fi revocatde

către Domnul

ce. l-a; numit. Noul :co-

-mandant şef. se. vă numi în asemerica, caz de către celălalt. Domn. - - |
si Art. 45, Amândouă
- milițiile vor conservă, stindardele lor actuale ; -dar
aceste stindarde vor purtă în viitor o banderolăde coloare albastră,

form modelu
anexat lalui
Convenţia de.faţă, .
“Art.

46. Moldovenii ! şi Muntenii

i:

i

con-

ii |

vor fi toţi egali. înaintea, legii, înaintea

dărilor şi de '0 potrivi admiși la funcţiile publice, atât,în unul, cât şi în ce-

lălalt Principat. Libertatea lor individuală
va fi garantată. Nime :nu. va puteă
[i -reţinut, arestat sau prigonit decât conform legii. Nimic; nu va puteă, fi'ex-

propriat decât ; legiuit, pentru

unci desdăunări.. Moldovenii

o cauzi

şi

de interes, public: și prin mijlocirea

Muntenii

de

toate riturile creştine .se vor

bucură de o potrivă:da drepturile politice. Intrebuinţarea -acestor drepturi se

va pute întinde și asupra; altor: culturi prin dispoziţii” legislative.: Toate pri-

vilegiile, scutirile sau monopoluiile, de cari: se bucură - încă câtevă clase,
vor Îi desființate, şi seva, procede fără întârziere la revizia, legii, care: regulează : raporturile: între: proprietarii de pământ cu lucrătorii, spre a îmbu-

nătăţi starea țăranilor. Instituţiile municipale, atât cele, urbane, cât și. rurale,
vor. primi toate. desvoltările iertato: de stipulaţiilo Convenţiei de față... :
;- Art. 47, Până. când'se

va procede la revizia prevăzută.în art. 37, legis-

laţia astăzi în vigoare în Principate se va mănţineă în dispoziţiile cari: nu

„sunt contrarii 'cu: stipulaţiile

Convenţiei

'de faţă:

2

Art, 48. Spre a'se îndeplini art. 25-al „Tractatului din 30 Martie -1856, un

Hatişerif, conform

poziţiile mai

cu

textul: sipulațiilor Convenţiei de faţă, va publică dis-

sus însemnat
în. termin
e;

“ziua schimbării 'ratificaţiilor.::..,.
ii Art, 49, In. momentul, publicării

cel mult de 15 zile,

tă
:
zisului: Haligerif,

numărate din

i
i
Caimacanii -acluali
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ai fi iecărui Principal vor! încredință, adininistraţia unei Comisii Interimare
(Căimăccimie),. consliticilă conforin cu dispozițiile Regulamentului” Organic.
Prin urmare aceste Comisii vor fi compuse . din - Preşedintele: : Divanului
Domnesc, din Marele Logofăt şi din Ministrul din Lăuniru, cari se: aflau
în funcţii sub cei de'pe urmă i Domni, înainte de instalarea; adininisirațiilor provizorii în anul 1856.
i
:
=
Zisele Comisii se vor. ocupă îndată cu formarea listelor eliotăr ale; cari
„vor trebui. să fie întocmite şi afişale în lerniin de 5 săptămâni. : Alegerile
se vor face. trei săptămâni 'după publicarea listelor. In a zecea zi ce va
urmă Deputaţii vor trebui să se înlrunească în fiecare Principal, spre a
procede în terminele sus însemnate la alegerea Domnilor.

„. Art, 50.

Convenţia de față se va

tatifică și ratificaţiile se vor.: schimbă

la Parisîn tormen do'5 săptimâni sau mai înainte, de se va putei.: '
In virtutea, căreia, Plenipolenţiarii respectivi au subsoris și pus sigiliile lor.
. “ (Semnaţi: ) Valewski, n ibnor, Cowley, Hatzfeld, Rissoleti,Villamarina,
Fuad.
.

“Stipulațiile electorăle anexate da Convenţia din. Paaris: .
Art. 1, Adunarea - Electivă se compune. în fiecare Principat din: mombri
aleși de către districte şi de către' orașe. Mitropolitul şi Episcopii eparhioţi

fac de. drit paste din Adunare;

:

.-

a

"Art, 2, 'Alegătorii sunt sau primari sau direcţi.
ârt. 3, Este alegător primar în districte oricine

v6nit fonciar cel puţin de 100 galbeni.:

a,
va dovedi: că are un

-

î

Art. 4. Este alegălor direct în districte oricine va ddvedi că are un venit

fonciar cel. puţin de 1.000 galbeni;în: orașe oricine. va dovedi că:are un capital: fonciar, industrial sau comercial cel, puţin « de 600O galbeni, Propriotaiea
sa sau de zestre. . -. !mă
i.
Art. 5. Nimeni

nu va puteă G alegător,: de nu vă fi împlinit 25 ani și nu

va fi născut sau năturalizat Moldovean sau Muntean. îi:
+ Arte 6. Nu vor putea, fi alegători: în
4) Cei ce sunt supuși unci jurisdicții străine; Te
6) Interdicţii;
Da
i
i
a
'c). Faliţii nereabilitaţi ; !:
e
m
te tau

d) Acei condamnaţi la pedepse degradatoare sau numai curat defăimătoare.
Art. 7, Listele” electorale 'se -vor întocmi în fiecare an Și îri [iecare district
prin îngrijirea administraţiei.
Ea
aie
e
te

"Ele se vor publică şi alișă în cea dintâi Dumincă a lunii

pretutindeni unde va cere 'trebuința. Reclamaţiile

lui: Tânuario

se vor'da la Administraţie

în cele trei săptiumâni; cari vor urmă după publicarea. listelor. 'Reclamanţii

008

îi
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vor puteă apelă la Tribunalul districtului, caro va hotări în grabă
.
şi fără
apel.
Art, 8. Fiecare alegitor. va puteă, reclamă, înscrierea sau
ștergerea, fiecăruia, individ,. nețrecut
sau -fâră
. dreptate înscris în lista din care.el însuş
face parte
o
a
Art; 9. Este eligibil fără deosebireîn toate colegiile oricine
care este
născut său împământenit Moldovean ori Muntean, care va,
fi împlinit vârsta

ide 30 ani
și va

"Art,

dovedi

că are un venit cel puţin de 400 galbeni.

-

n

10. Alegătorii primari în districte 'nuimese în fiecare ocol: respect
iv

trei alegători, cari, întruniţi în capitala districtelor, vor alege câte
un deputat
de district. Ra
a
A
a a a
a aa

Art, 11. Alegătorii direcți în districte vor alege doi deputaţi de
district.

„Art, 12.

In oraşe alegătorii

direcţi vor allaeg
Bucureş
eti

și la Iași -trei

deputaţi; li; Craiova, Ploeşti, Brăila,. Galaţi și Ismail doi deputaţ
i; în celelalte- capitale. do districte.câte un deputat, î.
N
De
Art, 13. Alegătorii . fiecărei. categorii se vor. adună - deosebit în
colegii
speciale, spre a procede la operaţiile lor respective.
Me
Art, 14, Colegiile electorale vor fi convocate de către Puterea
. execuţivă,

cel puţin cui3 săptămâni înaintea zilei fixate pentiu alegere, -

- Art. 15. Serutinul pentru alegerea deputaţilor este secret...
.. .

Art. 16. Alegerea se face după majoritatea voturilor rostite..
|
Dacă nici unul din candidaţi nu a putut dobândi majoritatea,
atunci se va

procede la al doilea rând de/'serutin, Și candidatul, care va fi întrunit cel

mai mare num
de.ăr
voturi, va fi ales.

a

:

Sa

"Art, 17. Operaţiile electorale se vor verifică de cătie Adunare
,

gură are dreptul a.judecă despre

validitatea lor.

care sin-

a

Art. 18. Deputatul:
ales în mai multe cercuri electorale trebue să facă
cunoscut Preşedintelui Adunării: voinţa sa, în cele zece
zile ce vor: tirmă,
declaraţia validității acestei alegeri. Căci de nu-şi va arătă
dorință în acel
termin, atuncea
se: va hotări prin sorţi.
..
e
Art, 19, In caz de vacânţă în urmarea arătării voinței, a morţii,
a demisiei sau altfel, colegiul electoral, care trebue să îndeplinească
vacanța,se va
întruni în termin de 3 luni.

.,

a

pa

Art. 20, Niciun membru al Adunării nu poate în cursul
sesiunii să. fie
arestat sau prigonit pentru materii penale, afară de câzurile prinderi
i în delict flagrant,. decât după

“Art, 21.. Oricine care

ce Adunarea a âutorizat prigonirea..lui::

se va înserie în. listele electorale .prin

mijloc. de

declaraţii false sau ascunzând vreuna din incapacităţile
prevăzute,
sau care
va,fi luat parte Aa vot, deși eră neînscris, ori lipsit de
dreptul” electoral, va;

fi pedepsit cu o globire-de 100:galbeni cel puţin, și. de 1.000 galbeni
“cel. .
mult, sau cu închisoare de'S zile cel puţin şi.de 3 luni cel mulţ,

DIVÂNURILE

AD-H06

DIN ÎAȘI ŞI BUCUREȘTI,

VI.

605:

Art, 22. In lipsa iniţiativei Ministerului public
, zece alegători întruniți
vor aveă drept de a intentă proces criminal:
&) în contra oricărei persoane,
care în cursul operaţiilor electorale va fi îndosi
t, âdăogat sau prefăcut biletele; D) în' contra acelora cari ar. fi turburat operaţ
iile electorale și ar fi jignit
libertatea votului prin mnijloace înșelătoare, prin'
silnicii sau amenințări.
Art, 23. Stipulaţiile electorale, cari compun cele
22 articole de 'mai sus,
trebuind să [ie anexate. la Convenţiunea, care are
data zilei de 19 August,

conform articolulu16
i
semnat-o

a, citatei Convenţiuni,

și ei şi au pus sigiliile lor.

Hatișeriful atingător

Unite,

Plenipotenţiarii

o

ăi

de Organizarea Deofinitivă

dat în l-iu al lunii Rebi-ul-evel

tomwvrie 1858:

1275,

respectivi. au:

sau

a Principatelor» .

la, finele

lui Oc-

«După dispoziţiile 'Tractatului general, cu norocire încheia
t la Paris în.30

Mautie

1856, între Imperiul meu

Britanii, Prusiei, Rusiei

și Inaltele Curți alo Austriei,

Franţei, Marei

şi Sardiniei, s'a convocat, în urmarea Firmanului

Imperial, trimis mai înainte în această privință, o Adunare ad-hoc
în fiecare din ămbele Principate, şi o Comisie, compusă din delegaţii
respeeţivi

ai Inaltei Porţi şi ai „sus ziselor Inalte Puteri, sa
instituit, spre a 'con-!
servă şi a întări privilegiile speciale, de cari se bucura
u ab-antiquo provinciile

Moldo-Valahe, partea intregitoare a Imperiului meu, spre
a împuternici prin
o nouă consfințire drepturile Curţii mele Imperiale, spre
a modifică şi a re-!
formă regulamentele din lăuntru ale ambelor Principate.
" «Hotărirea finală a acestei Comisii, dată în urma inform
aţiilor culese în:
privirea, reformelor cerute pentru definitiva organizare
a ambelor Principate,

trebuind a fi consacrată
prin o Convenţie, Plenipotenţiarii respectivi ai Im-

periului “meu şi ai celorlalte Inalte Puteri: sau întrunit la
Parșiisau alcătuit dispoziţiile următoare, aşternute în Convenţie în limba
franceză, pe care
ci au subser

is-o și sigilat-o în 19 August: 1858, odată cu actul
alăturat la, ea
în privirea stipulaţiilor electorale, Conven
care, ţie
împreună cu anexele ei și
traducerile respective, s'a Supus Curţii mele și au primit
ratificarea mea.

(Urmează. Convenţia pentru Organizarea Definitivă a Princi
patelor„Unite Moldova-şi Valahia),
i
ţ a
| «Promulgând dispoziţiile: ce precedează, ordonez
ca ele să so executeze din

cuvânt în cuvânt, și că nici o lucrare “Sau urmare

poziţii să .nu aibă nici odinioară loc. . |

«Prin urmare acest Firman, investit
cu

înadins prin Divanul meu
dAnclele A

B.-

Tom. XXX

și sa” trimis

P.--Memoriile Seeţ.

contrară. acestorași dis-

i

hatul meu Imperial, s'a slobozit

odată cu copia oficială alăturată

Istorice.

|

"39

la

610
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el a Convenţiei și a anexelor ci, âdică; Actul stipulaţiilor electorale. și modelul banderolei de. coloare albastră,. ce are a fi adăogită la stindardele actuale respective ale ambelor miliții.::
:
:
e

„«Fiindcă, desvoltarea bunei petreceri: şi a prosperității Principatelor, cum și
liniștea. şi fericirea, populațiilor. lor, formează obiectul statornic al dorințelor

mele și al îngrijirii mele “Imperiale, şi fiindcă Inaltele Puteri, aliatele melc,
sau unit de asemenca: și astădată cu binevoitoarele. mele intenții, sperez în
bunătatea, divină, că rezultatul căpătat, prin această : comunitate de intenţii
și de dorințe, nu va, întârziă de a, se realiză în practică... :. .:
a.
_

«Ordonez

dar

ca să se facă cunoscut

tuturor, că voinţa mea pozitivă

ește

ca: fiecare, În acea ce-l privește, să executeze cu sinceritate şi loialitate dispoziţiile: ce: " procedează şi: 'ca- toți să privigheze spre a nu fî Întru cât de
puţin jignite.»

“Regulamentul
Organic: „Capul
Publice Dregătorii:
”

IX, Secţia

II, Numiri la deosebite,

, “Art, 408. Alegerea și miumirea' a tuturor Dregător ilor în ramuri Admini-

strative, Judecătoreşti. şi a Străjii Pimânteşti se va face îinumai din pămduteni şi “după” chipul. următor: Mia
“
d) Toţi Dregătorii Ramului Judecăitoresc, precum: Marele. Logofăt măidu-

lările Sfatului Administrativ, Postelnicul, Aga sau Directorul Poliţiei Capitalei

și " Agentul. lângă Poarta Olomană din Conslântinopol, se vor.numi
de
către Domnul, care îi va aloge dintre boieri, cari vor. aveă însuşirile
cerute.
pentru

dregătoriile

co. li se. „Yor, Încredinţă. „.Ra

d) Aleggerea. şi numirea a tutulor DregJător ilor, “Străjii Pământeşli, atât
Hahihanul, câi şi: toţi ceilalți Ofi îțeri de toate gradurile, se vor rândui de

călre Dorna, carele este şi cel mai întâiu căpetenie -a Străjii Pământeşti.
% Ispraonicii administratori ținuturilor, Cassierii, Dregălorii Carantinelor”

"vor fi, aleşi.de către Sfatul Administrativ, care prin anaforă va propune.
Donmului pentru fi eşlecare slujbă câle doi. candidați, iar Domnul va
mau şi. va „întări, „dintre aceştia. pe. acei pe. cari va socoti. mai vrednici

de slujba ce va fi a li se încredință.
Îi
:
„Toţi: funcţionarii Dregători politiceşti Şi milităreşti do.ori ce treaptă. sunt
răspunzători pentru datoriile atingătoare de Dregitoriile lor...
NI
Obşteasca Obicinuită Adunare, pe lângă generalnicele sale atribuţiuni, rostite la Capul II,-va aveă şi pe aceasta: de a da în: știința: Domnului necuviințele ce: va

descoperi: în slujba

fieşlecăruia

lilăresc, și a ceree îndreptarea cuviincioasă.

Dregător

ie

politicesc şi uă-

ai
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“Uvzirile: Candidaţilor la. Domnia Moldovei.::
-. -.
Se
::Ofisul Caimacamului Moldovei Nicolae Conaki-V ogoridi. către Con-.

siliul Administrativ și nație, No. 18 din. 13 (25) Octomvrio:

De

“ «Către Consiliul Adriinistrati i şi "nație !
" «Când. NM. S. Imperială

acordă însemnatul

Sultariul, Augustul nostru Suzeran, : a binevoit ani:

onor de a cârmui țara mea și dea

dirigui lucrările Con-

siliului în timpul periodului transitoriu, ce trebue să treacă până la deplina

și întreaga, punere, în lucrarea Tractatului de Paris, îin ceeace ne privește
po noi, nu ne-am amăgit nici despre greutatea nobilei povoare ce o primiam, nici despre, greutăţile şi adesele prefaceri la cari este expusă puterea.

«Gunoşteam prea, bine, că voiu aveă a trece, împreiină cu d-lor membrii.

Consiliului, prin o epocă plină de mișcare, plină” de nelinişte, mai
m
mănoasă !

în “primejdii, „decât În onoruri, și că guvernul meu va fi pe atâta disputat

în prezent, po cât şi fără „perspectivă, de fiinţă, în viitor.
«Istoria popoarelor. ne arată că oamenii cari. se jerifesc pentru a dirigui

prefacerile lor sociale nu sunt niciodată aceia “pe cari providenţa îi alege
pentru. ca să-i facă a, s6 bucură de avantagiile și de privilegiile, ce le aduc
cu sine aceste prefaceri aduse întru împlinire, ..
«În marşa ei progresivă, țara mea trobuiă, ca, şi oricare alta, să urmeze

aceste tradiţii,” firă îndoeală civilizatorii,, şi dacii dela, cea, întâia oară m'am
dedat ei 'cu totul, niciodată nu m'am hrănit cu “speranța. că, într'o zi, con-, |
sacrând nişte, puteri .efemere, ea ar puteă să fie, aşă zicând, cu totul a nica.
«Când civilizaţia pişeşte cu repejune, instrumentel6 ci de grabă se tocesc ;

principiile rămân, se. întăresc, dar. oamenii trec și numai lucrările. lor în-:
semnează, un ;mic loc îîn epoca, în care ei au “servit cu dreptate și cu onor.
„«Locul acesta, e singurul pe. care ambiţionez | la sânul iubitei mele naţii,
«EI este mai modest, „dar. mai trainic, decât acele. „pe cari le. pot ercă sau

sfirâmă, partidele; el îîşi are de scaun cunoştinţa publișt şi de domeniu pa
gina. scrisă În analele patriei,

|

_

„«Dacă am “ştiut să-l. merit, și, dacii acel, „loc

mi se vă da de nobilul şi

cavalerescul patriotism, al bunului popor „moldovean,

pe care am învăţat a-l

iubi din, ce în ce mai, mult, pre. cât funcţiile, mele m'au făcut a-l cunoaște!
mai. "bine; cu sunt mulţumit, şi din suflet mulţuimese tuturor domnilor membri:
ai Consiliului, că -mi-au ajutat spre a-l „căpătă, d-lor cari se -vor împărtăşi
de el împreună cu mine,

|

a

«Mulţumesc funcţionarilor. de toate gradele îÎn varul administrativ şi ramul
judecătoresc. pentru concursul simpatic, devotat, ȘI inteligent ce ei. mi-au:
dat; îîi invit, a urmă, servind cu o credință nestrimutată, şi doresc din fundul

inimii ca acei cărora va cădea - onorul de a dirigui în viitor să recunoască
în ei proţioasele însușiri, despre cari ei mi-au dat atâtea dovezi. Noia

62.
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realizat iîmpreună, în osebitele. ruimuri administrative” mult mai puţine
:îm„ bunătăţiri și progrese decât aș fi dorit, dar cu toate? „acestea, dacă vom ţineă
în
seamă greutatea împrejurărilor, este încă. iertat'a enumeră, onorabile rezultate
.
Invăţătura

publică

numai

pregătește

ea

s'a

lățit

acuma

şi sa

întărit. Pătruns

de

cugetarca

că

bărbaţi pentru Patrie, șȘi. că “țara noastră, geloasă de

autonomia ei,,nu ar putea fi mult timp încă tributară străinilor prin trimiterca copiilor săi la șeoalele lor, am

din cea, mai

rea dintre

voit să preggătese întreaga” ci eliberare

toate. şerbirile, serbirea

inteligenţei.

«zelul luminat și ncobosit al Ministrului Instrucţiei publice și” al Cultelor.

cu mare nemărire a. sprijinit scopurile” ntele, In capitală școala normală,
care eră „părăsită, deplin, sa restaurat. Accea a artelor și meseriilor
s'a pus

pe o nouă bază, şi un curs nou industrial de învățătură s6cundară s'a deschis.

Ce se atinge de gimnaziu, acesta de tot sa reformăt ș și s'a îmbunătățit,
La
Galaţi Sa întemeiat: o școală. specială de comerţ; la Bârlad! al doilea gimnaziu;
la Roman și Huși două seminarii; cu un cuvântîîn ţinuturile Moldovei s'au”

fondat 10 şcoale de fete“ și 25 şcoale sătești nouă se află îîn lucrare regulată.
"Numărul de 4.496 ce' formă totalul! foarte modest al elevilor, "cari
e “frecuentează seonlele din Principat, s'a urcat, de când am luat în “mână frânele
cârmuirii, la, 10. 000, împărțiți în toate districţele, „Dacă această
norocită

progresie . va urmă, încă vreo

câțivă ani, învățătura se va T Aspândi

în toate

clasele. şi cu dânsa adevărată egalitate înaintea posturilor Şi a funcţiunilor puplice, la care fiecare, Moldovean' are de acum înainte dreptul de a aspiră.

„După şcoale,. îmbunătăţirea căilor de. comunicaţie mi-a părut că este
izvorul cel mai mănos al progreselor repezi. Cu concursul activ ce mi- a dat
Ministrul lucrărilor publice, 13.560 stânjeni de șosea nouă, miai pe îndoit
de
aceea co s'a. făcut îîn anii precedenţi, au „putut să se deschidă circulaţiei.
Drumurile acestea s'au așezat la locuri mlăștinoase, greutate care a nevoit
o mare îngrijire în construcţia lor. IE le au cerut transportarea de materiale
din' puncturi depărtate, ccari au servit de asemenea, întru îmbunătăţirea
ŞO-

selelor în fiinţă. In laşi, mai. multe uliți au fost bino paveluite, şi de un
îndelungat timp, orașul, mulţumită unei neadormite, îngrijiri, nu sa găsit
îîn

mai bune" condiţii de igienă și de salubritate, 'Trăsuri publice, ssigure, umblând ccu repeziciune pe toată ziua, un serviciu de postă, regulat, leagă acuma
între ele marile centruri de populaţie a Principatului, „deschid nouă: “punoțuri

de operaţie pentru comerț, favorizează transacțiile,
«Resursele mărginite ale bugetului n'au iertat silinţelor noastre de a se
întinde pe o scară .mai mare. Cu durere am văzut mânăstirile străine cari,
statornicite în patria, noastră, se folosesc cu toate acestea de rezultatele lucrărilor. şi ale sacrificiilor noastre, refuzând îîn mod arbitrariu și sub felurite pretexte de. a răspunde subvenţia €ce le ește. impusă de Însuș
î
Regulamentul, și, din
2
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nenorocire nu am fost până astăzi în
î stare de a învinge această împotrivire
egoistă și atât de „Puţiu conformă Cu o intorpretaţie neintere
sată şi ctoşti-

nească a legii noastre religioase.
«Mânăstirea Neamţului mi-a dat de asemenea până
moment

trista

mărturisire

a

unei

îndărătnicii

la cel mai de pe urmă,

'reproșabile; atât din partea

înaltului, cât și a celui de mai jos cler. Şcoalele ei sistematic închise, ospitalul ci de smintiţi, a căruia neorândueală, mizerie: și părăsire pătrund de
înduioşare și de uimire pe vizitatori; nămolul acela tot crescând de că“lugări fără treabă și nepăsători, toate protestează acolo contra cuvintelor
Sântei Scripturi, contra doctrinei Evangheliei, contra Progresului și a Civilizaţiei. Doresc ca o'putere mai stabilită, însullețită de aceleaşi intenţii ca și
ale mele, să ştie a recuceri driturile veacului asupra acelei mânăstiri nenorocite, lipsită astăzi de toate luminile.
'
| cAceliş sentiment de umanitate m'a ficut de mult să-mi întoro privirile
spre. Ospitale și Inchisorile noastre. Neajunsul sumelor asigurate prin budget pentru

acest

paragraf,

starea

de

căinat

a acostor

aşăzăminte

penitenciare,

unde se grămădesc, în niște borte umede, fără de haine, mai fără de hrană,
femei, copii, bătrâni, simpli vinovaţi alăturea cu cei mai mari criminaliști,

nyau îndemnat de a alergă la resursele mele' personale, pentru a-.da: cel
puţin crevaturi bolnavilor și îmbrăcăminte arestaţilor, In această privinţă încă,

cel întâiu pas s'a făcut pe calea, reformelor, ele vor urma înainte, o sperez.:
«Nu vorbesc de ceeace am putut face pentru miliţie.
ca, s'o fac, în câtevă luni, cu totul demnă prin ţinerea,
tismul ei de a purtă stindardul nostru, au fost dictate
și intima iubire ce am jertfit-o în tot timpul corpului
care sinour

ocroteşte, şi apără țara noastră.

Nu

pot

Silinţele mele pentru
disciplina. şi patriode adânca simpatie
de armie credincios,

părăsi

rangurile acestor

bravi ofiţeri şi soldaţi, iîn mijlocul” cărora-am avut onorul a figură, fără a mă

pune încă odată în ele, spre a le exprimă prin un mai
de zi sentimentele. de
“ «In scurt, mulţumită
Dri ai Consiliului,. cari
muirea în încunjurările

de pe urmă ordin

cari inima mea e plină pentru dânșii.
luminatului concurs și devotamentului domnilor memn= niciodată nu mi-au dat greș, am putut, primind cârcele mai critice, să las puţin bine în urma mea.

„ «Dacă am ştiut să-mi păstrez încă câţivă prieteni, le cer 'ca să-și aducă
- aminte” câteodată de acel bine. Cer dela acei cărora am lost binefăcătorul,
ca să ştie încă deschide gura spre a face să se rospecteze amintirea mea.
„ «Se poate ca sub administraţia mea să: sc fi fâcut oarecari nedreptăţi.
Dacă ar fi una ca „aceasta, ele s'au produs în neștiința mea, în mijlocul grelelor. complicaţii: ce. am traversat, şi voința mea a fost cu totul străină: de

dânsele.. Rog dar pe: cei ce ar-fi fost .jertfa unor asemenea, ca să fie cei dintâi
a-mi le' iertă.: Rezoluţiile: mele au fost totdeatina însuflețite de conştiinţa mea .
%*

Gl

,
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e
de om onest, și date în frica lui Dumnezeu.
născut Moldovean,

ţineam

în mâinile mele

Niciodată nam
onorul

uitat, că fiind

copiilor mei

trăi şi a muri în patria noastră şi a susţincă acolo numele
_vechei lor familii.
|

destinaţi a

cel fără pată al

«Mulţumesc în. sfârșit naţiei întregi, îi mulţumesc fără deosebire de ranguri, de clasă, nici de partid. Am primit dela ea în mai multe împrejurări

mărturișiri neîndoelnice despre iubirea ci pentru mine. Aceste mărturisiri
îmi sunt mai scumpe decât averea și onorurile; una singură dintre ele este
deajuns a șterge toate supărările ce mi-au pricinuit dușmanii mei personali,

cari vor rămâneă foarte mici înuintea naţiei. Am să rămân acum
atentiv şi simpatic al progreselor ce ne: rezervă

privitorul

viitorul.

«Uite compatrioţii mei desbinările lor și nu fie de acum înainte între
dânşii alt partid decât acela al prosperității și gloriei naţionale, oricare ar
fi marșa ce va trebui a se urmă spre a le căpătă, Voiu fi îndoit de fericit
de retragerea mea, dacă ca

poate

servi de prelud la această fuzie a spiri-

telor. şi a inimilor, fuzie atât de trebuitoare şi pe care asă de adeseori am
- dorit-o.
„eNu mă îndoesc că bărbaţii chemaţi a ne cârmui nu vor fi deopotrivă
pătrunși de aceleași

sentimente.

«Cât pentru mine, până la, cea mai de urmă, oară a existenței mele, voiu
fi gata la nouă sacrificiuri pentru patria, mea, și ca mă va găsi pentru, tot-

deauna dispus a-i consacră averea mea, persoana mea și prietinii pe cari Dumnezeu nu-i va lăsă.

(Conrasernat

Comunicarea
vrio. 1858:

(Subscris :) N. Conaki- Vogoridi.
Pentru secretar de. Stat, «Post. A. Fotino».

«Gazetei de Moldavia» No. s2 «din 15 (27) Octom-

«In ajunul de a depune puterea, conform stipulațiunilor Convenţiunii Con-

“stitutive a Principatelor, E. S. Principele Caimacam Nicolae Conaki-Vogoridi a adresat un ultim Ofis către Consiliul Administrativ și, națiune.
«Cetirea acestei comunicări importante, publicată ieri în suplement de
Gazeta de Moldavia, sa făcut prin organul Domnului Postelnic A. Fotino,
„Directorul Secretariatului de Stat, în prezența Domnilor Ministri întruniţi Şi

a unui număr considerabil de funcţionari şi de boieri.
«Șimţimântul profund de patriotism, care respiră din ofi sul Excelenței Sale,
în care sunt enumărate în scurt ameliorările şi lucrările, cari vor însemnă
epoca guvernului său, terminii prin cari el exprimă mulţumirile sale Con-

siliului Administrativ și naţiei, demnitatea şi abnegaţia co reiese din fiecare
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cuvânt ale acestei pagine pătrunzătoare, au emoţionat, adânc Consiliul şi auditoriul numeros, care-l înconjură. e
«Eră cu neputinţă. a menţionă .cu mai multă, rezervă. ameliorările, reali-

zate, a face să se audă.de poporul
da, în acelaș timp, un exemplu

„

moldovenesc. sfaturi mai nobile,şi a-i

mai.mare

de. moderație și de patriotism.

«Sub impresiunea acestor simţeminte, Domnii Ministri au decis, în aceeaş

şedinţă, ca să adreseze chiar Consiliul': Administrativ un răspuns la comu-

nicarea Principelui. Caimacam. . »
pr
a
«Redacţiunea acestei adrese s'a făcut imediat, şi Domnii Ministri s'a au prezintat
in. corpore în apartamentele. Excelenței Sale, depuind

adresa în'mâinile sale.

«Acest răspuns, plin de cugetările cele mai admirabile, spune : mai .mult
decât orice comentarii, efectul imens produs în această împrejurare solemnă
de cuvintele Principelui "Caimacam.. ....
e
“<lată adresa: : „i
RE
,
Manifestând- ca cea: mai:sctunpă a sa speranță dorinţa de a: conservă. un
mic loc în analele patriei noastre, Excelenţa :.Voastră nu putea cugeti,. fără
îndoeală, că „mărețele şi simpaticele cuvinte pe cari le-a rostit: în auzul 'nostru se vor înscrie dela sine po pagina, care, în istoria noastr va purtă numele său.
e
:
E
«Cu toate acestea, pxeolenţă Consiliul Administrativ, încă3 emoţionat de răsunetul lor, le-a cules în acel spirit cu respect, și naţia întreagă, spre a

căreia, inimă aţi ştiut să vorbiţi, va şti să le păstreze în memoria sa și să:
„le transmită din ecou în ecou în tradiţiunile sale cele sfinte.
«Bărbaţii, ocupând poziţiunea înnaltă pe care aţi știut să vă urcați, lucrează
după ambiția lor personală; trăese în țară, însă țara nu e cu dânşii; dar
acei cari, ca Excelenţa Voastră, depun atâte silințe a:servi interesele naţiei,
“pe cât un dispreţ:a îngrijide averea, lor proprie, trăescîn sufletul poporului.
«Dacă, Excelenţa: Voastră binevoeşte a. ne mulţumi tuturora fără, distinețiune pentru slabele silințe ce am făcut pentru a secundă vederile sale, mem-

brii. Corpului administrativ și ai Corpului judecătoresc cred că e mmialt mai
- drept, ca ei să.vă mulțumească că i-aţi asociat la binele ce aţi făcut, la lucrurile utile ce aţi desăvârșit și cari vor rămânea, după -dânsa.
„«Nu ne: îndoim „că, şi: cu această, ocaziee solemnă, nația se va, asociă nouă
prin

recunoştinţa

«Cu măsura

sa...

...

aa

cu. care progresul întinde asupra noastră luminile sale, el no

învață să cunoaştem mai bine pe adevărații noștri
Principe,

că naţia persistă totdeauna a. cunoaşte. pe

amici;

și.să nu crezi;

aceşti amici

în acei cari

țin. frânele puterii. .. . e
i.
Iu
«Libertatea cugetării şi a afecţiunilor este unul din cele dintai simptome
ale desrobirii inteligenței și ale mersului civilizației.
EI
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«Noi avem convicţiunea, că prin înlănţuirea acestor progrese,
lxcelenţa Voastră sunt adesea rechemaţila vicaţa publică.
«Administraţia

Voastră, care.

bărbați

ca

a fost exereitatăîn
, mijlocul. solicitudinilor

și. greutăților politice ale fiecărei: zile; a lăsat printre: noi urmne utile, și nu

vor fi uitate, în ordinea serviciilor administrative Și a lucrărilor desăvârşite
în împrejurări critice, cari păreau a opri orice stabilitate.
|

«Acei al: cărora

binefăcător aţi fost, acei al cărora amic aţi fost, vor

rămâneă, pentru voi, căci ţara noastră, învățând a trăi ca naţiunile cele mai
bogat dotate de natură, a învăţat negreșit a practică vecunoștinţa şi fidelitatea.
«Să ai dar încredere, Principe, în viitorul pe care vi-l rezervă Provedinţa.
Aţi apucat 'pe calea cea: mai nobilă, pentru ca fiecare să-și aducă aminte
de voi:— V'aţi uitat pe Voi înşivă!.
aa
«De aceea, oricare va fi urmarea carierei strălucite a, Excelenței Voastre
în viitor, veţi merge cu mai mult acum spre recompense decât spre dureri,
și dacă va fi în voia lui Dumnezeu, destinele voastre vă vor apropiă încă
de inima

Patriei care Vi s'a deschis.

N

«Membrii Consiliului, ai Excelenței Voastre. prea devotați servitori :

a

A. Balș, Logofăt, A Ghika, Logofăt,
P. Balş, Visternic,
A. Fotino,

«In 14 (26) Octomvrie

“G: Beldim an, Logofăt,
G. Ghika, Hatman,
“Principele D. Cantacuzino,
Postelnio......
”

1858, No. 4.799»

-

„ Comunicarea. «Gazetei de Moldavia», No. 91 din 17 (29) Noem-

vrie : .

|

i

"«A. S. Principele Mihail Sturdza a sosit în Iaşi la 14 e. Poziţia, ce a ocupat
mai înainte în țară și reîntoarcerea sa după o absenţă îndelungată consti-"
tuesc în împrejurările actuale un evenimont. Fâră să-i prejudecăm importanţa, este de datoria unui publicist conștiinţios să înregistreze în' coloanele
«Gazetei» relaţiunea exactă a manifestaţiilor, al căror obiect a fost Principele
din partea compatrioţilor săi.
i
«Lăsăm altora povestirea primirii Principelui Sturdza dela sosirea
lui în
Galaţi şi.pe

tot parcursul

drumului, la 'Tecuciu și Bârlad, unde

aproape

în-

treg orașul s'a dus înaintea lui mai bine de o poştă. Alţi corespondenți
vor
'cită în relaţiunile lor discursurile semnificative și onorabile pe
cari le-au

adresat un preot, elev al Seminarului Socola, și un. cetăţean,în
numele cleruluiși al cetăţenilor. Lăsăm la o parte și amănuntele despre
manifestaţiile
de devotament ce i s'au făcut în oraşul Vasluiu, unde locuitorii
, după ce i-au
deshămat; caii, au: tras. singuri trăsura de-a-lungul orașului
până la casa unde

a descins.

|

a
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«Marturi de cele ce s'au petrecut în laşi, putem spune că din vârful dea-

lului Repedea și până la palatul N, Rosnovanu, Principele s'a coborit
de
şase ori din trăsură, pentru a primi salutările. diferitelor deputaţiuni de boieri, de dame și:de negustori, cari s'au grăbit a-şi exprimă bucuria prin cuvinte şi prin buchete de flori. Insoţit de un foarte mare număr.de trăsuri,
de călăreţi şi de o mulţime de locuitori, cari umpleau aerul de urale, Principele și Princesa au fost primiţi la scară de d-na Maria Rosnovanu şi do

elita damelor şi boierilor.Un arhimandrit al Mitropoliei, încunjurat de dia-

coni şi cântăreţi, cu sfânta. Evanghelie: și Cădelniţa, l-a primit
“în mijlocul cântărilor, l-a condus în capelă, unde s'a servit
pentru fericita lui reîntoarcere în țară. Pe urmă Principele a
lonul cel mare felicitările boicrimei şi ale negustorilor. A doua

în antret și,
un Te-Deum
primit în sazi E. Sa Mi-

tropolitul, însoţit de înaltul cler, a venit să dea Principelui binecuvântarea,
și Duminecă,

la

vizită»

16, Domnii

Reprezentanţi

Si

Memoriul

trimis Inaltei Porţi de partizanii

Sturdza, din 30 Aprilie (12 Maiu), 1858:
«Inalta
Principate
definitivă,
«Numai
în liniște

ai Puterilor străine i-au făcut

Principelui

Grigore M. |

Poartă, în înțelegere cu Inaltele Puteri contractante, a instituit în .
guverne provizorii, pentru ca, înainte de a stabili organizarea, lor
să aibă timp să studieze adevăratele nevoi ale populaţiunei.
nădejdea, întrun viitor mai bun i-a făcut pe Moldoveni să îndure
relele prezentului, căci Caimacanmia Principelui Nicolae Vogoride :

a condamnat această țară, la suferințe mai mari decât cele ce a avut să îndure în ultimul răsboiu; 'atunci în acele vremuri de nenorocire, cel puţin
legile interne n'au fost călcate 'în picioare, cum au fost în decursul ultinelor

cincisprezece luni ale guvernului

actual.

«Când în 1821 guvernele Moldovei și Valahiei au fost încredințate din nou

unor Domni indigeni, un Hatişerif dat de Inalta Poartă, din luna August
1822, stabileşte formal că, — «pe viitor, pentru a se' pune capăt relelor fără

număr ce au avut loc, Grecii fanarioți, Bulgarii, Sârbii și Arnăuţii nu vor
„mai fi admiși nici în cele mai mici funcțiuni din Principate» —..
|
«Țara a văzut cu durere, că în loc de un pământean adevărat, a fost pus
în frunteaei un străin, care nu are nici măcar cele mai simple calităţi in_. telectuale 'și morale indispensabile unui șef de Stat; astfel departe de a se
conformă Fermanului Imperial” de instalare, care-i prescrie să guverneze țara
după legile și statutele în vigoare, Caimacamul Vogoride a călcat în picioare toate legile fundamentale

rile administraţiei.

*

ale Moldovei

a

şi a dezorganizat toate ramu-

i
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--«zisul.
Aşă
indigenat
,
al Principelui - N. Vogoride a putut surprinde buna
credință a Inaltei Porţi, pentru a-l numi Șeful Guvernul
Moldovene
ui
sc ; dar
chiar dacă

acest : indigenat

n'ar: fi

o ' flagrantă .căleare

de lege, totuș este

sigur. că acest drept i-a fost refuzat în mod formal de art. 27al Regulamentului Organic, care cere ca Şeful Statului — «să

facă parte. dintr'o

familic

moldovenească, a cărei nobilime să 'se urce cel puţin: până la bunic, iar in-

digenatul până la, tată» —,..
EI
a
a
«Mai mult, însuș actul de indigenat al Principelui N. Vogoride: este o gravă
nelegalitate ; iatăpe scurt istoricul şi cuprinsul: lui:.:
o.
-

„cAcest descendent dintro: familie greacă din Fanar, fiind cumnat cu Prin-

cipele Mihail Sturdza, a cerut prin acesta Adunării

timpul când

acest Principe guvernă Moldovă.

„+ «Adunarea

Obștească,

a, resp
În:ins:
unanimitate

Obștești indigenatul, în

-:
această, cerere, pentru a nu

contraveni dispoziţiunilor precise ale art.II şi IV, anexe: la litera Xa Ro-

gulamentului Organic, și a răspuns Domnitorului, — «că, d-l Vogoride n'a indicat, conlorm articolelor menţionate mai sus, capitalurile sale, nici n'a
îm-

plinit termenul de zece ani, în cursul căruia să fi dat probe că este folositor

țerii» —. In anul următor Domnitorul” Mihail Sturdza a supus din nou:Adu-

nării Obșteşti cererea

d-lui Vogoride și.

întrebuințat toate mijloacele pen-

trua reuși, chiar. împotriva legii.
e
a
«De data, aceasta, Adunarea, Obştească a dat următoarea hotirir: e— «Doşi

hotărirea luată anul. trecut arată motivele

„nu poafite.
recunoscut

de

legale, pentru

cari d-l : Vogoride

cetăţean, cu: toate acestea pentru a

[i pe placul

A. S. Domnitorului,îi, acordă indigenatul, fără ca aceasta; să poată servi
pe
viitor ca exemplu sau antecedent pentru ai
.,

«Deci acest indigenat nu este decât o călcare de lege, şi după
cum: am
spus mai sus, chiar dacă ar fi fost în conformitate cu Regulamentul,
d-l Vo-

goride -tot n'ar fi avut dreptul dea

fi numit Şef ul Guvernului Moldovenesc.

„„«Indată ce-a fost numit Caimacam, întâia grijă a Principelui Vogoride a

fost să anuleze prestigiul tuturor funcţiunilor Statului, numind
în ele indivizi gata de a deveni instrumente - pentru abuzurile cele
mai mari, meniţi
să amenințe și să compromită drepturile şi averile tuturor
pimântenilor.

Prin. această, manoperă tradiţională a Fanarului, Caimacamul Vogoride
a dis-

trus garanţiile

legilor, făcând ca, toate să depindă

de voinţa sa proprie. Ac-

tele sale au constatîn încurajarea delapidărilor,. în intimidarea, -celot
slabi,

pentru a-și formă o fioţiune de partid, şi în persecutarea oamenilor
conștiin-

țioși, cari deplâng starea de decadență în care le-a adus patria. :.

«Caimacamul: Vogoride a mers atât. de departe
încât a luat, prin simple rezoluţiuni, pământurile

pe această cale nelegală,
dela adevărații lor pro-

prietari pentru ale da favoriţilor săi și a distrus astfel Irisoavele
domnești,
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ale căror hotăriri sunt irevocabile după, legile noastre fundam
entale. Ocupat

numai a-și creă partizani, lisând banii Statului și averile.
particulare pradă
lăcomiei sateliților sti, și dat cu totul la desfrânări
scandaloase, Caimacamul

Vogoride a lăsat, din cauza incapacității sale, ca adminis
traţia să cadă într'o
dezorganizare atât de mare, încât cea mai mare parte
din locuitorii Basabiei, anexată la, Moldova, au emigrat, şi toate stabilimentele
lăsate de Ruși
guvernului Moldorenose sunt amenințate de ruină. Venitur
ile Statului, cari
sub stăpânirea ruscască se ridicau în această parte a teritori
ului”la, 360.000

„ducați sau 4.230.000 franci, au fost reduse prin delapidări
nenumărate la un
“milion de franci. Arenda salinelor, lacurilor, terenurilor
necultivate, -datăpe

opt ani cu 20.000 ducați pe an,a produs unuia dintre cei treizeci
de aso-

ciaţi, care s'a, retras din societate, un venit net de 30.000
ducați, plătiţi înainte. Risipa averii Statului e generală. Caimacamul însuș, părăsin
d cel dintâiu

calea, ce i-a fost indicată prin Fermanul de instalare, a ridicat din cassa,
Statului, în decurs de opt luni, o sumă de cinci milioane, sub numele
de chel-

tueli extraordinare, fixate prin Regulament la 900.000 piastri
pe an. A mări

cheltuelile şi a micșoră veniturile, acesta este caracterul acestei adminis
trații

provizorii
|
«Din domeniile Statului Principele Vogoride a înstrăinat pământuri, cari
valorează, treizeci de ducați faleea, dând în schimb altele, a căror valoare
nu

este nici de șapte ducați falcea.

do' Caimicam

Numai

mai bine: de. șasezeci mii

din averile

de ducați,

bisericești au fost luate

împotriva tuturor sta-,

tutelor în vigoăre, pentru a le împărţi. între funcţionarii prevaricatori

şi între

cei ce s'au făcut instrumentele servile ale dezordinelor sale. Protestul
oficial
facut de 1. P. Sf. Sa Mitropolitul către Caimacam n'a fost luat în “consid
erare
de acesta. Astfel nici

legea, nici

glasul păstorilor săi, nau putut pune bi-

serica la adăpostul acestor spoliațiuni.

»«Pentru a: răscumpără, fâră nici:o nevoie, dreptul de întrepr
indere a diligenţelor, Statul a dat antreprenorului: zece mii de ducați,
deși acesta eră,
dispus a-și cedă privilegiul pentru cinci mii de ducați.
îi

„ «Pentru export
- cereale
ullor gerau : cumpărători

până

la suma de 60.000

ducați pe an; cu toate “acestea venitul acesta atât de important
a fost: arendat

pentru 30.000 ducațiși această sumă scontată pe doi ani înainte
, punându-s6
în sarcina Statului cheltuelile-de scont; deși după Regulament
este interzis
în mod expres guvernului de a dispune prin anticipare de venitur
ile Statului.
“«Sumele

însemnate,

depuse

la Ministerul de Finanţe ca garanţie do către

antreprenorii veniturilor publice, nu mai există în cassele guvernului și
lasă

în buget un mare: deficit pentru viitor, Tot aşi este și cu celelalte -venitu
ri
ale ţărei, și Moldova vede cu durere 'risipindu-se nu numai veniturile
actuale,
dar” și cele | viitoare, și distrugându-se astfel condițiunca esenţială a viitoar
ei
i
|
*
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sale reorganizări. Cu speranța
din justiţie un mijloc de a-și
Astfel în nenumărate cazuri,
desconsiderate și violate, sau

A. STURDZA

deșeartă de a fi ales Domn, Caimacamul
cereâ voturi pentru reuşita cândidaturei
dreptatea și actele cele mai autenticeau
pentru:a, pedepsi pe aceia cari refuzau să

face
sale.
fost
pro-

mită votul unui astfel de candidat, sau pentru a răsplăti pe
acei cari, obciinuiți să trăească -din abuzuri, s'au declarat devotaţii lui.
îi
«După art. 399 din Regulamentul

Organic,

titlurile de boierie: nu pot fi

acordate de Domnitor decât pentru a răsplăti meritele funcţi
onarilor.
buni şi

pentru servicii însemnate aduse Statului, și aceasta cu
încuviințarea, Adunărei
Obşteşti, care constată meritul candidatului; mai mult,
art. 19 din acelaș
Regulament, care până la viitoarea, reorganizare este singura
lege în vigoare,
spune lămurit—
«că Caimacamii nu vor .puteă da în timpul gestiunii
lor ti-

tluri de boierie» —. Cu toate aceste dispoziţiuni precise ale
Constituţiei noastre
şi deşi Permanul de instalare i-a prescris să administreze
ţara în 'confor-

mitate cu aceste legi, Caimacamul a dat și a vândut
mai mult de: 2.000
de titluri de boierie; acest trafic necalificabil i-a produs
lui:și favoriților

lor mai bine de 100.000 ducați, cu tot preţul scăzut cu
care le-au vândut
samsarii ovrei. Astfel de titluri de boierie au obţinut contrib
uabili din toate

clasele și chiar indivizi condamnaţi la pedepse infamante,
și cum în MoldoValahia aceste titluri dispenseaz- ăde orice contribu
: personal
ţieă, bugetul
- Statului a suferit din această, cauză o scădere simțito
are a veniturilor sale.

“In 'urma acestui trafic s'au strecurat falșuri în registrele de
înscriere a: boieilor țărei, căci în locul celora cari n'au plătit ce au promis,
au fost înscriși:

acei cari au fost mai regulaţi cu plata.
E
«Afară de folosul. material, Caimacamul a mai dat
ranguri de boierie şi
în scop electoral; el a voit să-și formeze un partid
numeros, pentru cazul
când se va, face alegerea Domnitorului, și să anihileze,
cu acest public electoral creat de .el, pe adevărații alegători, cari după
legile noastre: fundamentale au' dreptul si aleagă. Tatăl Caimacamului, Princip
ele Ștefanache

Vogoride, a făcut cam .acelaş lucru: în: 1821, în cele câtevă
luni 'cât a fost

Caimacam al Moldovei; dar când Principele loan Sturdza
a luat frânele guvernului, a :deelarat nule și neavenite toate decretele date
de acest Caimacam:
Acest antecedent prețios arată singurul mijloc sigur și legal
pentru a îndreptă.

urinările funeste ale unei asemenea fapte rele.

ae

«La formarea, de curând proiectată, a două batalioane
nouă de vânători,
* funcţionarii
cari se bucură de favoarea Caimacamului au găsit încă
un mijloc
de a comite stoarceri nedrepte: Administratorii judeţelo
r, având: ordinul de
a procedă la recrutare, fără a aplică legea recrutării,au
găsit nimerit să iea

cinci sau șase: recruți, în loc de unul, sub pretext de a puteă
alege pe'cei
mai destoinici pentru serviciul militar, dar în realitate
«pentru a luă: bani
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dela cât mai mulţi, spre a-i scuti de serviciu; căci
dintre numeroșii indivizi
recrutaţi, numai cei cari n'au avut mijloace ca să
plătească, zece sau doutzeci de ducați au fost declaraţi buni pentru servic
iu, iar în schimbul acestei

răscumpărări,

persoanele

competente

au

găsit

motivele

neces

are pentru
a-i scuti pe toţi ceilalţi. In acest chip un număr
considerabil de familii,
fiind forțate să-și vândă vitele pentru a aveă cu ce
să-și răscumpere fiii, au
fost aduse

la sapă de lemn. De altă parte comunele obliga
te să dea recruți
au fost forțate să admită înlocuitori, pentru
un preţ foarte mare, astfel că

"sa plătit până la șaptezeci de ducați de comună.
Aceste stoarceri ne mai
auzite au amintit locuitorilor erudele suferinţe din
cele mai rele timpuri ale
domniei fanariote.
Sa
«Sumele depuse la tribunale de către împricinaţ
i și de către tutorii orfa=
nilor sunt, după toate legile, un depozit sfânt, Cu
toate acestea Caimacamul

Vogoride și-a permis să ridice acest depozit și să-l: ofere
Biincii, ca o compensare pentru sumele considerabile ce le-a împrumut
at el şi rudele sale
dela

această Bancă, în contra statutelor ci. Cu toată aceas
tă operaţiune, Banca,
trebuind să se declare. insolvabilă, reclamanţii
au așteptat restituirea depozitelor lor, și un mare număr de averi particulare.
sau văzut amenințate. O
neliniște generală a cuprins pe cei îndreptăţiţi
și guvernul a distrus cu pro-

priile sale mâni încrederea publică, pe care trebu
iă tocmai să o păstreze, şi

fără de care nu

se poate

guvermnă.

IE

:
«Chemând la sine pe boierii creaţi de el, pe delapidato |
rii . interesaţi de
regimul actual, pe funcționarii slugarnici și pe.avocaţi
i a căror soarte de-

pinde de guvern, Caimacamul i-a pus să semneze
tot felul de hâstii în favoarea sa, 'pentrua surprinde buna credinţă a Înalte
i Porţi și a Inaltelor Puteri contractante. Aceasta se întâmplă în capitală; cât
privește judeţele, ad-

ministratorii înceareă cu ameninţări. să obțină semnarea,
hârtiilor de acest fel,

și când nu pot să reușească, semnează ei înșiși pentru
oamenii cari nu știu
ceti:și scrie.
"- «Oricât ar îi de orbit Caimacamul Vogoride, simte
că niciodată nu va,

puteă fi ales Domn ; de aceea încearcă prin toate mijloacele
să discrediteze

renumele

cel bun al țărei şi să facă a. se crede că orice aleg
ere
'ar fi cu ne-

putință. Și totuş, în 1841, Domnul a fos ales în. Valahia în
baza Constituţiei

noastre, și această alegere, ordonată, de Inalta Poartă
, s'a făcut fără cea mai
mică dezordine, și rezultatul ci a fost să aducă
la putere pe acela care
părea atunci. mai vrednic. a guvernă. De aceea și simpat
iile ţerii pentru
„Tureia au fost unanime, şi nu sau. desminţit nici chiar.
sub ocupaţia străină

a ultimului. răsboiu;;pe când Căimăcămia Prințului Nicol
ae Vogoride, judecând-o după fapte, se pare că nu a avut altă țintă decât a,
alienă în Moldova.

spiritele dela Sublima

Poartă.
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că se apropie sfârșitul stărei provizorii, Caimacumul

Vogoride,

spre a-l prelungi, S'a încercat de mai multe ori a provoc
ă dezordini și a aduce
o ocupație străină, pe care o crede a-i fi favorabilă. În acest
scop, el s'a făcut
în timpul din urmă iastigatorul provocaţiunilor urmate
între ofițeri şi -particulari până într'atâta, încât mai multe domicilii de notabil
i din capitală au

fost violate de grupuri numeroase de ofiţeri, cari se
credeau insultaţi; aceștia,

simțind în fine că se tindeă a-i face instrumentele intrigilor
ţesute de Caimacam
și de acoliţii săi, au respins departe de dânșii rolul nedem
n pentru ofiţeri

Dravi și au luat măsuri. de apărare

„Văzând. că “din această

pretextul falacios al unui pamflet,

ordină de a asediă cu

în contra amenințărilor propriilor lor șefi.

parte încertările 'sale

devin: infructuoaseși luând

el a mers atit

de

departe,

încât a dat

120 de jandarmi casa unui boier, pentru a-l exilă,

fără judecată prealabilă, cecace. a cauzat atrupamente și o
mare dezordine
în oraș,
Se
Da
Se

«Națiunea, plină de încredere în intenţiunile binevoitoare
ale Augustului ei
Suveran și: cu ochii aţintiți asupra Areopacului Europe
an, care va, decide de
viitorul său, a avut până acum o răbdare exemplară;
însă atâtea răutăţi nu

pot: să rămână fără o reparaţie.
cârticolul 46 al Regulamentului. Organic

i
i
zice —— «că: Caimacamii vor fi

responsabili de gestiunea și de întrebuinţarea, fondurilor Statului». — Dacă

în contra glăsuirii acestei legi de înaltă moralitate, atâtea plângeri nu
vor
“fi îndreptate la timp, măcar în parte, țara ar aveă a: suferi şi
în viitor fatalele consecinţe ale unor fapte atât de reprobabile:

«Venim. dar să cerem, în numele legilor şi al 'echităţii, ca o: cercetare să

fie făcută, de persoane integre, asupra tuturor actelor admini
straţiunii Caimacanmului "Vogoride, şi ca el si aibă a da socoteală de
gestiunea Sa și de

întrebuințarea fondurilor Statului, conform cu: Constituţiunea
noastră.»

a

Darea, de

(Urmează semnăturile).

seamăa Deputaţiei, care

3

a, prezintat Marelui Vizir Ali-

Pașa: Memoriul partizanilor Prințului Gr. M. Sturdza, în
2/14 August. 1858: . :
au
pi
«Deputaţiunea

de Moldoveni,

sosită de curând în Constantinopole, a avut

Onoarea să fio primită astăzi Sâmbătă: la două ore după
miazăzi de A. 8.
Sereni
ssimă Marele Vizir Ali: Pașa.
i
ae
«Această deputâţiune,. al cărei: scop eră de a
aduce: la cunoștință Inaltei

Porţi părerea țărei despre abuzurile revoltante ale
administraţiei:

necinstite
şi imorale a Caimacamului: Vogoride, a fost primită bine
; acest strigăt: de
durere a unui popor: întreg, apăsat timp de cincisprez
ece.
luni, a găsit în
sfârşit ecou binevoitor în dreptatea A. $. S., care-a binevoit
să răspundă că
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«în conforinitate cu concluziunile memoriului prezintat de
aceşti Moldoveni,
se va numi o comisiune de anchetă, imediat după instalarea unui
guvern
stabil, pentru a examină gestiunea acestui Caimacam și a cercetă
- întrebuințarea fondurilor Statului». După prevederile A. S., această
schimbare ar
urmă să sc facă foarte curând și nu va întârziă mai mult de
o săptămână.
«Această audiență oficială, care probează cât de mare este
interesul A. $.
pentru Principate, sa deosebit prin bunăvoința arătată faţă
de membrii deputaţiunii:. fiecare a putut face întrebările sau observaţiuni
le
-ce a, crezut de
“cuviinţă ; toţi au fost ascultați cu cea mai mare atenţiune şi
mulţi au primit răspunsuri precise.
„<Unul dintre membri, de pildă, făcând istoricul absolutismului Caimac
amului, a amintit o convorbire în care Vogoride pretindeă că
aveă, să guverneze cu bâta, în afară de lege, ca un dictator sau, după cum spunea,
el— turcește —. La aceasta A. S. indignat răspunse : «Din fericire nu
cu bâta sunt
Suvernate popoarele “Turciei, ci cu legile ; viitorul o va recunoa
şte».
<Alt membru, Dănuind că A. S. recunoaște și agrează principiul Principelui străin, întrebă dacă, în acest caz se va numi un prinț străin
şi nu un

fanariot. Această ipoteză îl făcă pe Ali Paşa să surâdă și răspunse: «0, nu
nu Principe fanariot.» Câte iluziuni au rămas

înșelate

prin

aceste cuvinte!

«Ăducându-se -în: discuție temerea de: nouă persecuții, A. Ş. a răspuns plin

de dragoste, că «nimeni în țară să n'aibă frică, căci se vor da ordine
în
această privință», „
i
«Deoarece ar fi prea lungă povestirea diferitelor subiecte cari sau discut
:în at
această audienţă, ce a durat aproape un ceas,ne mărginiin a adăusă,
că deputaţiunea a predat A. S. Marelui Vizir.o mulţime de: acte acoperi
te
de mai multe mii de semnături ale alegătorilor din Moldova, cari exprim
au
dorința de, a vedea în capul Statului pe. Principele Grigorie M. Sturdza
, ca
pământeanul cel mai capabil și mai demn.
i
|
„«Deputaţiunea a adăugat că înaltele calităţi ale acestui candidat, serviciile

eminente ce a adus &l Turciei pe câmpiile de luptă, precum şi lucrările sale

distinse în favoarea țărei, cu ocazia delimitării Basarabiei, i-au câştigat sinpatii unanime și l-au făcut unicul şi singurul în stare a guvernă ţara.
«Pentru'a

da o idec: de bunăvoința,

cu: care 'au fost primite

aceste cereri,

nu avem.decâtsă facem cunoscut răspunsul Marelui Vizir, care în mai
multe rânduri în decursul convorbirii a repetat
— că «zelul şi devotamentul

Principelui. Grigorie Stur
sunt dz
cunoscua
te 'și apreciate de M.:5. IL. Sultanul,că talentele sale şi caracterul său leal l-au făcut să fie totdeauna res-

pectatde "Turcia și că în sfârșit Principele Grigorie este capabil de: lucruri mar
DN
ae
E
aa
„ «Lăsăm cetitorului:să preţuească aceste cuvinte, al căror: înțeles este ne-

*
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DIMITRIE A. STURDZA
din cauza

personagiului distins care le-a pronunţat,

ci

mai ales pentru oportunitatea ce au în împrejurările actuale. La sfârșitul audienței, A. S. a binevoit să invite întreagă deputațiunea să vină Sâmbăta
viitoare să primească un răspuns scris la diferitele cestiuni cari au motivat

demersurile ei.
.
:
«In timpul, acestei audienţe, intrarea în salonul de recepţiea fost interzisă

tuturor funcţionarilor, chiar și celor cari de obiceiu pot întră la A. S.

«Pentru deputaţiune: Marele Vornic Gr, Crupeuski,. Marele Postelnie.
C. Thesdoru, Comisul loan Cuza, Clucerul Ștefan Georgiu, Constantin
Dăssiadi,
advocat,»

Petiţiunea

partizanilor Prințului Gr. M. Sturdza trimisă M. 3, Sul-

"tanului, din 2/14 Iunie .1858:
«Sire,

-

|

o

|

|

«Maiestatea Voastră Imperială cunoaşte toate suferinţele ce a îndurat
Moldova până astăzi, şi aceasta mai ales pentrucă ţara, aceasta n'a fost
guvernată nici după legi, nici după intenţiunile binevoitoare ale M. V.
Imperiale.
«Deșteptaţi .prin nenorociri, noi simţim mai mult ca altădată
nevoia de
a aveă ca şef al guvernului local un om leal și capabil,şi așteptăm
această

mare binefacere dela înalta solicitudine a M. V. Imperiale.
„«Noi cunoaștem

de aproape

și cu

Am crede deci a lipsi dela.-o datorie

temeiui toate persoanele ţărei noastre.

noastră la picioarele "Tronului Imperial.

sfântă,

dacă nu am supune dorința
Me

e

„„«Această dorinţă, generală este săi avem în fruntea guvernului țărei noastre

„pe Principele. Grigorie

Sturdza,

al

cărui caracter

oferă toate garanţiile unei administrații.»

Petiţiunea remisă comitelui Walewski
Gr. M. Sturdza, din 2/14 Iunie 1858:

leal şi spirit luminat ne

i

de partizanii

Peincipelui

„«Interesul ce Ex. Voastră a dovedit în totdeauna ţărei. noastre ne impune
obligaţiunea de a vă informă, că în vederea unei schimbări oarecare
a Șe-

fului nostru administrativ, am

avut onoare: a adresă

M, $,-I. Sultanul o ce-

rere, a cărei copie o alăturăim aici, și care eră însoţită de adeziuni din toate

judeţele.

a

|

NE

câcest demers ne-a fost inspirat de suferințele patriei noastre, lăsată pradă

de atâta timp unei administrații” nedestoinice.
E
|
«Mai mult decât ori când, avem nevoie în fruntea afacerilor țerii
noastre
de un om; luminat şi. integru, și Principele Grigorie Sturdza,
fiind între numeroasele persoane câri aspirăa ne guvernă, singurul care întruneş
te aceste

calităţi, am crezut că trebue să supunem apreciarea noastră M,
S. Sultanu-
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lui. Prin aceasta noi mai dorim să înlăturăm încercările acelora cari, neoferind nici 0 garanţie nici prin caracterul lor, nici prin capacitatea lor, nu se
bucură de nici o simpatie reală în ţară.
«Ne adresăm în acelaș timp E, V. și vă rugăm a (i la nevoie interpretul
nostru pe lângă membrii Congresului ce prezidaţi.»

Scrisoabea Prințului Gr. M. Sturdza adresată
leon III, 9/21

Septemvrie

Impăratului

Napo-

1858:

«Sire,

„. «Credincios declaraţiunii ce am avut onoare a face M. V. 1. în scrisoarea
ce va fost predată de căpitanul Magnan, viu astăzi a vă repetă expresiunea,
întregului meu devotament.
«M'aș simţi fericit dacă M. V. 1. ar binevoi să mă considere
'ca pe unul
dintre credincioșii Voștri locotenenţi, gata de a execută ordinele M. V. şi

a-mi pune întreagă ambiţiunea
activitate, la realizarea
Orient.

mea în a puteă contribui, în sfera meu de

proiectelor

„ «Căpitanul Magnan, care

generoase

ale

politicei

napoleoniene

îîn

a văzut starea, de lueruri din Principate și care

are deplina mea încredere, va da M. V. [. toate amănuntele asupra situa=
țiunii actuale.
«Toate ordinele ce M. V. [. va binevoi a-mi transmite prin căpitanul
Magnan sau prin d-l Place, cu privire la Unirea Principatelor, vor fi execu-

tate cu stricteţă, căci unchiul meu, Principele Alex. Ghica, Caimacamul Valahiei, şi cu mine suntem deciși a lucră și în măsură a, face Unirea.
« Devotamentul meu către M. V. 1. îmi creează datoria de a aşteptă

această privință ordinele

M.

V. și a nu lucră

în

decât conform cu vederile

Voastre.
«Dacă în urma, “acestora, cestiunea: orientală

pean, mă indatorez, a, combate îîn Principate
aceasta, un general al M. V. 1.

va provocă un conflict euro-

inimicii Franciei, cum

ar face

«Mai ales aceasta îmi atrage dușmiănia Austriei, căci în caz de răsboiu, o

expediţiune în Transilvania şi în Ungaria ar fi diversiunea cea, mai periculoasă, la care ar fi expusă ea, și ea știe bine că dintre toți cei ce aspiră aici
la: putere, eu sunt singurul în stare a o face.

«In sfârșit oricari ar fi combinaţiunile

politicei M. V. 1. în Orient, ori-

cari ar fi intenţiile ei: cu privire la Turcia, și atitudinea ei față de Austria
şi Rusia, mă îndatorez a. indeplini ordinele voastre, Sire, ca, un credincios
locotenent al M. -V. 1. şi i: combate îîn toate împrejurările pe dușmanii Franciei Napoleoniene.
- Analele 4. R.-—Tom.

XXXIV.— Memoriile Sec. Istorice,

,

48.
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«Binevoiţia primi, Sire, cu această

|

ocaziune, reînnoitul omagiu de devo-

tament şi: de cel mai profund respect, cu care am onoare
a fi al :M. V. cel

mai plecat și mai supus servitor

o

(5) «Principele Grigorie
se

"Inainte

“e

Sturd za, General de divizie.»

=

de a intră în amănuntele situaţiunii, ce se ercă, prin ac-

tele de mai sus, o necesar a arătă, cum Anastasie Pen
înţelesese
din capul locului chemarea morală a Guvernului, - reprezintat
prin

Căimăcămia,

de

trei.

|

|

a

-

„După datină,: Domnitorul primiă Dumineca pe funcționarii
Tribunalelorşi Curţilor, pentrua cerectă, raporturile co i se prezintau,
Vornicul Anastasie Panu întrebuință,

această primire de

Duimnecă

pentru a lumină opiniunea publică asupra părții morale, care
trobue
să strângă pe cetățeni la o lucrare comună, întrun moment
atât
do important;ca acela al Alegerii Donmitorului, conform Convențiunii din 1858.
|
a
Intâia, primire

de Duminecă

în 9 (21) Nomvrie :

«Astăzi, Duminecă, 9 Noemvrie, d-lor Caimacamii Vornici
i Vasile Sturdza
și Anastasie Panu, primind, după datină, pe d-nii funcţio
nari ai tuturor Tribunalelor, precum și pe consiliul școlar, şi după ce
au cercetat toate raporturile ce li s'au. înfățișat din partea d-lor . președi
nți ai Divanurilor și ai

„_

judecătoriilor, d-l Anastasie Panu a rostit următoarele
cuvinte : -

«Intrunirea; noastră, domnilor, în fiecare Duminecă,
este acum mai mult
decât o datorie, ca este o legătură morală, care ne
strânge. pe unii lângă
alţii, pentru a, comunică „ideile, inspiraţiile, îngrijirile ce
trebue. să avem întacest moment suprem al patrici noastre.
.
|
|
EI

„«Noi purtim

o greutate mare asupră-ne ; noi, avem a răspunde: de
drep-

turile, de existența noastră; noi avem a răspunde de
momentul acesta de
regeneraţie şi de viitor pentru Români. Se trec zilele vieții
și cu dânsele

se duc.şi iluziile cari ne farmecă, și interesele cari ne împresoară
; nu rămâne

omului la sfârşit decât conştiinţa datoriei ce a avut de împlinit.
Această

datorie se înfățișează pentru noi astăzi. Loviţi în trecude
t atâtea evenimente

cari s'au răsturnat asupră-ne, noi pierdusem până şi credinț
a că am fi nație,
că am avut strămoși și că putem avea viitor.
«Cerul însă -s'a: îndurat asupră-ne și iată-ne acum: chemaţ
i a: ne face o
soartă, a.ne luă un loc între celelalte naţii civilizate.
Fi-vom oare demni

de chemarea

ce ni s'a. făcut?

Mărinimoasele

Puteri,

cari no-au: dat o Şartă

plină de vicaţă, stau şi așteaptă purtarea, noastră; ele “caută
într'insa măsura
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civilizaţiei şi a moralității, a virtuţilor cetăţeneşti, cari fac să irăcască și$
să prospereze un popor. Răuvoitorii însă ne înconjoară ca totdeauna. Să veghem cu luare aminte. Chivotul legii este în primejdie!Să veghem î în jurul
altarului Patriei, căci o mare taină se serârgegto
«România, renaşte la

|

vicaţă.»

„«Intr'acest moment mare, într'accastă oară solemiă, umbrele strămoşilor
se ridică. din mormintele lor și ne .cuprind imaginaţia; istoria ne strigă “că
avem

0 moştenire

sf: Antă

do păzit, și viitorimea, stă deschisă înainte- -ne,

mai să cutezim a merge. Să mergem

dar

nu-

către acea, viitorime plină de

vieață, împlinindu- ne astăzi datoria cu bărbăţie şi nepărtinire, și lepădându-ne
de toată privirea personală, de tot interesul privat. Să ne cunoaștem, dom-

„„nilor, să ne. cunoaștem,
să

trăim.

că suntem

un popor, .că avem vieaţă și că trebue

.

-

«Sf ârşind, Tăsaţi- mă

şi acum

să fac apel la patrioticeştile d--voastre

țiminte, şi să vă cer ajutorul în favoarea

unui

guvern, care

sim-

are o misie

atât de grea de împlinit; noi obosim cugetând la toate îndatoririle ce ne
împresoară; ajutaţi-ne dar, ajutaţi-ne, să le putem îndeplini. »

A doua primire de Duminecă,

în 16 (28) Noomvrio :

«Duminecă, îin 16 Noemvrie, d- lor Caimacamii Vom. Vasilie Sturdza şi
Vorn. Anastasie Panu au primit, după datină, pe d-nii funcţionari ai tuturor
Tribunalelor, şi după ce au cercetat raporturile ce li sau înfățișat din partea
domnilor

preşedinţi

ai Divanurilor

și ai judecătoriilor,

d-lui

Alecu

Donici,

întâiul membru al Divanului domnesc, a, adresat următoarele cuvinte către
domnii Caimacami : — cAscultând mult nobilele apeluri ale Inaltei Locotenenţe
către patrioticele simţiminte de, cari, în timpul de faţă, tot Românul trebue
să fie, însuflețit,. nu ne

rumâne decât

a-i supune

încredințarea că noi, fune-

"ționarii, suntem destinaţi a îndoi zelul şi acurateţea întru îndeplinirea înda-

toririlor noastre; căci acei ce merită onorurile noastre se cuvin a. (i. imitaţi
„şi ascultați cu toată curăţenia inimei. Poate .că nestatornicia timpurilor tre- .
cute a avut o influenţă morală asupra caracterelor; însă Românului -nu i-a
lipsit niciodată bunut simţ, și astăzi când împrejurările îîi deschid o nouă
eră de vieaţă, tot adevăratul patriot va, fi. just în cuget și în ale sale fapte.
Avem a da seama. : înaintea lui . ; Dumnezeu, în faţa istoriei şi a, urmașilor
noştri, de. purtarea . ce vom „păzi în această, mare cauză a viitorului României. Ochiul cel atotvăzător pătrunde. inimile, ele trebue să fie. curate! Singură această deviză, „poate să ne cruţe de: învăluirile. diferitelor, „idei, ce, se
strecoară astăzi şi să ne ţie pe „calea. cea drepti —,
«Asupra acestora, d-l A.. Panu. a răspuns: |
|
și

„câm ascultat: cu adâncă mnlţumire cuvintele rostite,
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«Domnia-voastră veniţi a ne face mărturisirea simţurilor patriot
ice, cari vă
inspiră;
noi nu ne-am îndoit de. aceasta și am făcut:de îndată apel la
inima

domniei-voastre

întw'acesto

acei însărcinaţi cu 'trebile
rului de toate

faptele

Jor.

mari împrejurări.

publice
Primim

Eră o: datoriela Romani,

ca

să vie să dea seamă senatului și popocu

mulţumire

o

asemenea

îndatorire

asupră-ne, și ne înfăţişăm înaintea d-v. și înaintea țărei, pentru a
vă arătă
toate actele administraţiunii. noastre. Urmaţi-le, domnilor, în toate
raporturile lor, precumpăniţi împrejurările în mijlocul cărora ne
aflăm și daţi-ne

concursul d-voastre, dacă noi îl merităm. Monitorul Oficial
aduce regulat la cu-

noștinţa publică toate faptele noastre; ţara rămâne să judece dacă
am înțeles
“inandatul, care ni s'a încredinţat.
E
o
«Domnia-voastră încă, cari “sunteţi martori la toate silințel
e noastre, cari :
veniţi a le recunoaște prin frumoasele cuvinte rostite în
numele tuturor de
către colegul 'd-voastre, spuneţi acelora cari ne-ar acuză
de nedreptate, că
noi nu cugetăm la nimic alt, decât a sprijini drepturile
ţărei și a ne devotă

spre apărarea lor.

|

«Oricare ar îi glasul patimilor, cari: s'ar ridică astăzi
în contra noastră;
oricari ar fi piedicele, ce ni sar pune prin intrigile din
afară şi din lăuntru,
noi, nestrămutaţi În misia, noastră, vom merge înainte
prin toate împrejurările, și ca Atenianul care moare mulţumit, după ce
a anunţat victoria patrici

sale, vom

co um avut.

ajunge

înaintea

i

Adunării

a

pentru” a-i

depune
o

neatins mandatul

” «Adunarea apoi este chemată a așeză, temeliile edifici
ului nostru naţional.

Acolo se va desbate soarta patriei noastre. Acolo se va
vedeă dacă Moldova
a înțeles noua eră, care i se deschide acum prin Conven
ţiunea, dela Paris.

* «Acum dela noi atârnă a face apel la nobilele
simțiminte cari mișcă inima
Românului, pentru ca să înlătureze toate înrăuri
rile şi pentru ca spiritul de
nepărti

nire și de iubirea patriei să povățucască, pe toţi:
întraceste mari
împrejurări,
|
i
a
|
” «Domni

a-voastri vă veţi 'asociă la toate silințele, la
toate de asemenea lucrări ale guvernului.» : e
„ A.treia primire de Duminecă, în 7 (19)
Decemvrie :.:
«Duminecă, în 7 Decemvrie, d-nii Caimacami
Vasile Sturdza şi Ana-

stasie Panu au primit, după datină, pe d-nii funcţionari
ai. tuturor 'Tribunalelor, și după ce au cerectat raporturile înfățișa
de către
te d-nii preşedinţi

ai Divanelor și ai judecătoriilor, d-l A.

Panu a rostit: următoarele cuvinte

:
câveţi a merge de acum, d-lor, în diferitele
colegiuri colectorale, unde datoria către ţară vă chiamă. Aveţi. a săvârşi un
act mare ; aveţia alege de„Putaţi cari vor. ţineă în mânile lor soarta:
Patriei noastre. Dea Dumnezeu ca
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alegerile.să se pronunţe: în favoarca unor Dărbâţi capabili de a purtă
greaua |
sarcină ce va sta: asupră-le.
ae
e
= «Chemaţi la administraţia provizorie a. țerii :prin una din acele
întâmplări,
. cari aniestecă foarte adeseori. soarta celor mai necunoscuţi: cetățeni
cu eve-

: nimente: însemnătoare,
noi 'nu ne-am făcut nici de cum. iluzia asupra, poziţiei
- noastre :: noi:am - văzut: dintru început toate greutăţile : cari
ne ' încunjură.
- "Țara întrâse într'o vicâță nouă, într'o vieaţă naţională; ea eră,
nerăbdătoare să-și

- vadă odată soarta ei hotărită; ea are

dreptate: să ceară dela toţi ca să-și

„deschidă inima şi cu mâna pe conștiință să vie la împlini
rea datoriei. - ':;
1: «Aceasta noi ani făcut-o dela început; Dumnezeu, care
vede inimile tu“turor, cunoaște .cu câtă sinceritate, cu câtă durere pentru
binele ţărei, noi

"am urmat îndatoririle noastre. Toată ambiția noastră a fost cu.
fiecare să-și

împlinească datoriile, ca iccare să se pătrundă de gravitatea,
lucrului și să
- conlucreze la compunerea Adunărei cu. bărbaţi capabili şi
oneşti. „+ «De “vom ajunge la scop, ne vom cunoaște. prea fericiţi,
căci nu poate fi
- ferimai
cire
mare :decât de a puteă sta 'în faţa compatrioților
săi și a.le
- zice — noi ne-am făcut. datoria,
. .
" «Incunjuraţi
dar 'de greutăţi, cari ne vin de pretutindeni, neputând a ne
- deschide pieptul pentru a arătă acelor, ce .cârtesc încă, simțiril
e noastre, noi

"am primit sarcina şi vom merge tot înainte, fâră a încetă un moment
de a
chemă la sinceritate, la nepărtinire și la iubirea de patrie pe.
toţi compatrioţii noștri. Noi. vom merge înainte, pentrucă avem totodată încredin
țarea,
„că în.ora de pe urmă, Româriise vor găsi toți alăturea unul
lângă altul,
"dându-și

mâna pentru

a săvârşi.0 faptă adevărat naţională. Să credem

că

“Durinezeul părinţilor noștri, care ne-a 'apărat până astăzi, nu
ne va părăsi

„tocmai acum

când suntem

aproape

de liman.

Geniul României

se va arătă

"înaintea naţiei şi va îmbărbăt
pe acei
ă puţini la simţire, el va desface toate

"intrigile, toate, legăturile urzite în întunericşi va inspiră.pe fiecare
cu sim"iri năţionale, demne de un popor ce renaşte la vieaţă şi de privirile
celor-

“lalte popoare, cari se uită acum la. lucrările noastre,
«Duceţi dar cu domnia-vostră în colegiurilo electorăle simţiril
e patriotice,
- de cari :aţi binevoit.a: ne face aici “mărturisirea,şi spuneţi tuturor
fraţilor
“noştri, că viitorul. naţiei atârnă dela: votul: ce. vor pune:în urna
alegerilor.
Când însă fiecare va însemnă în taină numele aceluia ce
va dori să» fie :deputat, să ştie bine. că o mână

nevăzută va 'serie- alăturea, cu: a sa sentinţa,

care, -urmărindu-l în toată vieaţa, îl :va 'cuprinde apoi” pentru
'eternitate, Să

- cugete dar adânc. fiecare

la, alegerea, ce:va

face b.

SIE

A patra primir
de 'anul
e nou' de. către: Căimăcă mia Moldovei în
1:(13) Ianuarie 1859: o
|
_
«ln ziua de 1 Ianuarie d-nii caimacami V. Sturdza, A. Panu
şi 1. A. CanÎN
%*
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tacuzin au primit, după datină, felicitările amploiaţilor civili și militari. D-l

A. Panu a rostit, la această ocazie, următoarele cuvinte:
„.- «Incepem; domnilor, un' an nou,și toate ne spun 'Gă intrăm,cu acest an,
“înt'o vieaţă nouă, într'o vicață naţională. Românii au căpătat drepturile
- lor
- strămoșești; dela dânşii . acum atârnă a face întrebuințarea: acestor drepturi
-cu' demnitate și spre mântuirea patriei noastre. Trecutul dispare în: urma noa"stră, cupiins de: prejudecări.și de deosebite slăbiciuni, cari paralizează tot'deauna, progresul și fericirea; viitorimea ni se . deschide astizi sub -norocite ăuspizcii.

|

aaa

|

|

MR

«Să ne dim mâna pentru a lucră la mântuirea patriei, la regenerarea naţiei

„noastre, lăsând interesul privat; la o“ parte
:şi necugetând decât la interesul
:acel comun. Priviţi alte popoare, cercetaţi istoria, și : vedeţi cari sunt datoriile

adevărăților. cetățeni în patria lor.
«Pentru
'ce dar

noi

vom

rămâneă

:

IE

înapoi cu faptele naţionale, când. Ro-

“mânia este plină de suvenirile de glorio și bărbăţie”
ale strămoșilor, și când
simţirile de. patrie află un ecou atât de favorabil în inimile tuturor? Ah! să

cugetăm adânc că avem o misie de împlinit în călătoria noastră pe acost
- Pământ şi că avem a da, seamă, înaintea, acelui mare şi drept judecător, de

"care nimic nu se poate ascunde. Fie dar începutul acestui an îiceputul confăptuirii noastre la-tot ce este naţional ! Fie ca anul 1839 să se însemneze

-în analele:patriei

„

„Caimacamii,

ca un an plin de. fapte naţionale !» .

în majoritatea, lor, dorind

a garantă în

toate

modu-

„rile conștiința alegătorilor, au mai cerut și ajutorul Bisericii, întrun
momenţ

care

eră

și de moralitate.»

menit

să devie

«începutul unei

epoce

de fericite

“In vederea acestui scop Caimacamii s'au . adresat; Mitropolitului
Moldovei. Corespondenţa următoare cu Mitropoiitul e iarăș o do-

vadă, de simţimintele înalte de datorie, de cari eră insuflat Guvernul.
“Scrisoarea, adresată de către Căimăcămia Moldovei Mitropolitului,
în 10 (22) Decemvrie:.
|
Aa

«Marele moment al alegerilor de deputaţi se aprop
In ie.
ajunul deci al
“acestui” act solemn, la a cărui îndeplinire: fiecare trebue 'să vie cu spiritul
-liber de orice înrâurir'și
e cu ihima curată de orice mișcare egoistă, Inaltul
Arhipăstor al ţărei are.o misie mare şi sfântă, aceea, de:a chemă lumina
„cerească în cugetele: alegătorilor, de a deslegăde jurămintele.
cu cari ar fi

putut fi împovărate prin. violeana uneltire de partidă, şi de a le insuflă mântuitoarele simţiri ale nepărtinirei și ale datoriei către Patrie.
i
„ «Subserișii dar, cu toată fieasca smerenie, vin a rugă pe Inalt Prea Sfinţia
Voastră să binevoiţi a le da arhipăstoreasca voastră împreună-luerare
în
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acest moment, care va [i pentru Moldova începutul unei cpoce
de fericire
„şi de. moralitato sau izvorul unui. lung şir de calamități.
a
«Subserișii, în ale cărora inimi Dumnezeu poate ceti, sunt hotărîţi
a pune

„cea mai. mare silinţă spre a priveghiă şi 'a conduce operaţiile electora
le pe

calea adevărată a nepărtinirei și a dreptăţei ; însă bunăvoința lor
nu ar fi
îndestulă, dacă ea n'ar aveă totodată şi puternicul ajutor ce reclamă
ei astăzi dela Inalt Prea, Sfinţia Voastră, în numele chiar a Patriei şi,
a moralei
lui Hristos.
:
|
Mă
„ «Rugăciunile și 'arhipăstoreasca voastră, binecuvântare sunt astăzi mai
mult decât totdeauna trebuitoare, pentru a reașeză pe alegători în
neatâr-

„narea cugetului lor. Binevoiţi dar, Prea Sfinţite Părinte, . a da cuvenite
le
voastre ordine, ca în zilele de 14, 16, 17, 18 Decemvrie, când aua se să-

vârşi alegerile, să se serbeze un Te-Deum în. toate . bisericile, la: care
să
asiste autorităţile locale împreună cu alegătorii, și să se cetească în fiinţa
lor. arhipăstoreasca voastră deslegare a jurămintelor, cu cari ar fi legaţi

“către o partidă sau câtre alta.
„.

o

«Părinteştile cuvinte ale Păstorului unt singure

în stare de a readuce în

calea dreaptă turma rătăcită. Ele singure pot în faţa altarului să întărească

credința

către

Patrie a color ce star fi

depărtat

de

dânsa

prin

ademeniri

„egoiste și a pătrunde adânc inimile alegătorilor de sfânta datorie. ce au astăzi
a împlini către naţia care le-a încrezut soarta și viitorul ei.

«Subscrișii
mai adaugă plecată rugăminte ca să binevoiţi a le împărtăşi

cât mai în grabă acele ordine atât de importante, şi în încredințare că. ce-

rerea lor va fi împlinită, roagă pe Inalt Prea Sfinţia " Voastră să primiţi
simţirile 'de adânc: respect și de smerenie cu cari rămân
!
«Ai Prea, Sfinţiei Voastre plecaţi fii sufleteşti,
n
a
|
(subscriși):.V. Sturdza, A. Panu»

Scrisoarea Mitropolitului Moldovei către Căimăcămie,

Decemvrie : .

din 11 (23)

«Spre îndeplinirea: îndemnului ce Inalta Căimăcămie ne-a făcut, cu cinste
“îi alăturăm cărţile ce am slobozit către toţi protoiereii din reședința, fiecărui
„ținut, ca să facă Te-Deum în biserici, la zilele. când au a se săvârși alegerile, la care să asiste autorităţile locale împreună cu alegătorii, și să cetească

“în ființa lor aceste cărți. -.

e

(3.) «Sofronie,

Mitropolitul Moldovei.»

„Cartea, de deslegare adresată'de către Mitropolitul Moldovei către

protoiereii .reședințelor de ţinuturi, în 11 (23) Decemvrie :
«Mai înainte. încă de a începe

Guvernul actual lucrările

sale

privitoare

-G39
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|

alegerilor de: deputați, noi'am pus de se fac necontenite rugăciuni prin sfintele biserici, chemând -lumina: cerească.
în cugetele alegătorilor. și insuflarea
mântuitoarelor sirţiri ale nepărtinirii şi ale datoriei
către patrie.
«Apropiindu-se acum momentul alegerilor
de deputaţi, cari au a fi la 14, 16,
"17, 18 ale lunii curente, când -au ase săvârșişi alegerile, şi după îndemnul
“ce ne-a făcut Inalta Căimăcămie,:a le da arhipăstoreasca noastră împreună"lucrare și-a deslegă de 'jurăimintele, cu cari ar fi pututfi împovăraţi, prin
uneltiri de partizi, şi de a se serbă Te-Deum în toate bisericile la, .cari "să

asiste autorităţile locale împreună cu alegătorii, și să li se cetească aceasta ;
“ «Noi, - prin aceasta, chemăm pe iubiții noștri în Hristos fii sufleteşti:să
'xie “fiecare cu' duhul slobod :de orice înrâurire
'și cu inima

curată
de' orice

mișcare egoistă la îndeplinirea actului acesta mare al:alegerilor de deputaţi,
şi totodată 'deslegăm 'pe oricare:ar fi legaţi la vreun

fel de abateri în ase-

menea lucrare. Rugăm fierbinte duhul lui Dumnezeu să întărească credinţa
“către Patrie-a celor ce sar fi depărtat:de dânsa prin vreun fel de ademenire
abătută și a pătrunde adânc inimile alegătorilor de'sfânta datorie şi chemare
"ce au astăzi a îndeplini către: nație, care le încredinţează soarta și viitorul ei.
i

4

„3%

.

p.

Da

ai

.

ii

Vom pisi acum la corectarea dispoziţiunilor principale ale "Convenţiunii din. 19, August și a textului Articolului 403 al Regulamentului, Organic, şi. se va, dovedi în care “parte stă adevărul. şi dreptatea,. în. partea Logofătului Ștefan Catargiu, susținut de Inalta
“Po artă și do Agenţii Austriei, sau în partea Vornicilor Anastasie

Panu și Vasile Sturdza, cari apărau țara lor cu însuș textul Convenţiunii

și al Regulamentului

Cea, mai
1858

importantă

Organic.

|

dispoziţiune a Convenţiunii

-

din 19 August

eră fără, îndocală instituirea Găimăctimici de trei membri prin

art, '49, care glăsuește astfel:
«In momentul publicării Hatişerifului, Caimacamii actuali ai fiecărui Principat vor'încredință - Administraţia unei Comisii : Interimare (Căimăcămii),
constituită conform: cu dispoziţiunile Regulamentului Organic.. Prin. urmare,
aceste : Comisii vor fi compuse din Preşedintele . Divanului - Domnesc, din
Marele Logofăt şi din: Ministrul din Lăunutru, cari se aflau în funcţii sub
cei de pe urmă Domni, înainte de instalarea Administraţiilor Provizorii din
1856. Zisele Comisii se vor ocupă îndată cu formarea Listelor Electorale,
cari vor trebui să fie întocmite şi afişate în termin de 5 săptămâni. Alegerile se.vor face 3 săplămâni după publicarea Listelor. In a zecea zi ce

"va urmă, Deputaţii vor trebui să se întrunească: în fiecare Drinoipat, spre
« procede în termenile sus însemnate

la A leggerea Domumilor». :
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Calculul amănunt al art. 49 din Convenţie dă următorul rezultat:
Formarea; și: Afişarea, Listelor. până în 5 săptămâni (adică 35zile),
Alegerile au loc după 3 săptămâni, (adică 21 zile), și Intruniroa,.
Adunării Elective după 10 zile; în total 66 zile.
:
„Așă dar Caimacamii, Principii Nicolae Conake Vogoridi și Ale- |
xandru Dimitrie Ghika sunt înlocuiţi, în fiecare Principat, de o Comisio Intorimară,. compusă din Președintele Divanului Domnesc,
Marele -Logofăt. al Dreptăţii și Ministrul de Interne, în funcţie sub
cei din: urmă Domni. în 1856. Nu. mai eră; vorba. de un singur Cai- |
macam numit de Sultan, după a sa „voință și plăcere, precum a
fost, pentru. Moldova, Vornicul Teodoriţă Balş (dela 15 Iulio 1856:
până. la moartea, sa la 1: Martie 1857) şi Principele Neculae Conali

Vogoridi

(dela

7 Martie. până la 19/31. Octomvrie-1858;

ci de o.

Căimăcămie de 3 membri, care trebuiă să dea,. fiecărui Principat
până în 66 zile o Adunare, caro să pășească la Alegerea Domnilor.
Astfel pentru a, nu zădărnici programul prescris de Convenţiunea,
din 19 August 1858, Comisiile Interimare trebuiau să ica măsuri
grabnice. Insemnând” anume datele, cari încep, pentru Moldova, cu.
Ciroulara Căimăcămiei No. 16 din 31 Octomvrie (12 Noemvrie) 1858
pentru Formarea și Afişarea, Listelor Electorale, sfârșind cu Publicarea, Listelor. Electorale în Monitorul Oficial, No, S din 23 Noenwrie (5 Decemvrie) 1858, Adunarea Electivă din lași trebuiă: să
fie convocată și, să-și înceapă ședințele în ziua de 28 Decemvrie
1858 (9 Ianuarie 1859).
Rândul celor. trei Caimacaini după Convenţie este Preşedintele
Divanului Domnesc, Marele Logofăt al Dreptăţii și Ministrul de Internc, — și nu se zice nicăeri că unuia din ei i se dă un drept de
presedinţe; al Căimăcămiei,. de precădere sau de administrare a Ministerului, al căruia, Şef eră în 1856. Convenţiunea, înțelegeă -dar
că. tustroi Caimacamii formează . Guvernul Principatului pe un. timp
scurt, anume” limitat și având de. țintă, Alogerea Domnului.
|
Permanul “de instalare a. Căimăciumiei a intervertit însă, ordinea
de mai sus, punând pe cel din urmă Ştetan Catargiu în capul listei
celor trei Caimacami, pe Logofătul Dreptăţii Anastasio Panu la sfâx-.
șitul ci, și în mijlocul listei aşezând pe fostul Preşedinte al Divanului

Domnesc,

care

astfel

rămâne

singurul

Membru „al

Comisiunii

Inte-

vimare, care nefăcând. parte din ultimul Minister al Domnitorului
Grigorie Alexandru Ghila. în 1856, riumâneă în faţa celor doi Colegi
ai. săi știrbit în prerogalivele sale, pe cari în recalitate nici nu le-a
avut "vreodată și nici nu le puteă reclamă. Dacă . Logofătul Ștefan

.
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a fi nu numai: Camacam, ci și Şet al Minis-

torului din Lăuntru, aceasta nu, se potriviă nici cu situaţiunea de

Șefi de Stat ce au avut foștii Caimacami, nici cu 'situaţiunea, ce avea
Inalta Poartă intenţiunea a face Vornicului Anastasie Panu, fiind
expus la o capilis diminulio în faţa, fostului său coleg dela Interne.
“Pretenţiunea de a se da fostului Ministru de Interne o pr6rogativă:a Domnului eră de altfel și contrarie art; 403 din. Regulamentul Orgnnic, care hotărește că Domnul numeşte pe toți dregătorii Ramului Judecătoresc, pe Marele Logofăt ăl Dreptăţii,

pe Membrii

Sfatului

Admiuistrativ,

pe Posteluicul, pe Aga

saw

Directorul Poliției Capitalei și pe Agentul lângă Poarta Otomană,
precum și pe Hatmanul şi pe toți ceilalți ofițeri de toate gradurile,

lăsând

Sfatului

Adminishativ

mmai

dreptul

de a pro-

pune Domnului prin Anaforă pentru fiecare slujbă de Prefecți
şi de Cassieri câte doi candidaţi, dintre cari Donmulva alege și
RUmĂ pe unul.
" a i
ie
|
Căimăcămia

Moldovei

a consemnat

în unanimitatea membrilor ei,

în primele! sale două Procese Verbale, cari poată data de 20 Oc.
tomvrie (1 Noemvrie) modul' ci de a, vedea.
O Procesul

V orbal

[:

«Instalându-se Căimăcămia prescrisă de art. 49 din Convenţie, subserișii
s'au înțrunit, și luând aminte . gingășimea și greutatea mandatului co li s'a

încredințat, sau pătruns adânc de toate datoriile ce-i privesc și, în unanimă

simţire au fost tustrei, ca să-şi pue silinţele şi toată curăţenia de cuget, ca

să poată împlini misia lor. De aceea, armonia cea mai deplină şi buna înțelegere urmează u fi pururea între subscrișii; dar totodată pătrunşi de datoriile lor, ei găsesc de cuviință, pentru înlesnirea, lucrărilor şi nesuferirea

nici a unei

întârzieri, a adoptă

veni în desbaterile Căimăcăimiei:
prezideze lu loale lucrările

următorul

mod, în toate

cazurile cari vor

Principiul majorităţii trebue pururea să

Căimăcămiei,

cu care minoritalea

tiebue a se

uni, pentru ca lucrările ce vor ieși dela Căimăcămie să fie sub subserierea
tuturor membrilor;

dar fiindcă prin adoptarea acestui

princip al majorităţii,

subscrișii caută a, dovedi dorința ce au pentru a nu se urmă împiedicări şi

întârzieri în lucrări,
de aceea se unesc tot odată prin acest jurnal, ca, totdeauna, când va fi minoritate, șocolința acesteia să treacă întrun jurnal
deosebit, ca să vămdie drepl dovadă despre socotința sa şi că acela ce a
avul-o rămâne în pace cu cugetul său; iar lucrările tor merge după prin-

cipiul majorității, după cum mai sus sa arăta.»
-
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II:

«IL. Intrunirea membrilor Căimicămiei -va avea loc în.toate zilele.în pa-

latul administraţiei, în apartamentele domneşti, dela, 11 ore de dimineaţa.
până la 3 ore după amiază; la cazuri de urgență întrunirea Căimăcămiei va.
urm
și ă
după amiazăzi, cum şi în-oricare timp ar cere trebuinţa.
|
|
«2. Impărțirea Ocupaţiilor oficiale ale Căimăcămiei pe toate zilelele săptă-.
mânii este precum urmează : |

«Lunea pentru primirea, suplicelor.
-«Marţea pentru trebile Dapartamentelor Finanţelor şi ale Cultului,

„«Miercure
şi. Vinerea
a,. pentru trebile Departamentului Dreptăţii.
|
«Joia pentru trebile Secretariatului de Stat, și pentru primirea d-lor Consuli.
«Sâmbăta pentru trebilo: Departamentului Ostășesc şi acele alo Lueri-

rilor publice

_::

|

ia

|

o

«lar Departamentul din Lăuntru va fi primit fără osebire în toate zilelo'
săptămânii, după cum ar cere trebile lui. .
a
|
ae

-«3. Pentru trebile curgătoare, fiecare din şefii Deparlamenielor va
lucră
în a'sa compelință şi răspundere, ca şi pânt acum, îar la cazuri. de nedumerire va raporlă Căimăcămiei,
Pa
|

«4. Penlru pricinile judecătoreşti ce ar cere întărirea Domnului, spre «

na” pălimi părțile împricinale, prin aşteptarea, punerii în lucrare a dreptăților. câștigate, d-lui şef al Departamentului Dreplății va prezintă Căimă-

cămiei, anaforalele Divanului domnesc, cari fiind sfârşite după formele
Regulamentului, Căimăcămia va împulernici. prin a sa încheiere aducerea

întru împlinire unor asemenea holăriri judecăloreşii, rămânând în a sa
chibauire a prelungi împlinirea anora până la instalarea Domnului ce se

va alege, pentru care se va ţinei anume 'Registru de către d-l Şef al :Departamentului Dreptăţii,
cu arătarea celor puse în lucrareși a cauzei pre-

lungirei . celorlalte.»

„Prin Procesul
Membrii

E

Verhal-No.

Căimăcămiei

IV din 23

Octomvrie (4 Noomvrie),

au luat în unanimitate

hotărirea do a înlocui.

pe Ministrii. Principelui Caimacam Nicolae Conatki V ogoridi prin alţi

Şefi, numiţi Ministyi Provizori ai diferitelor Departamente:

" «Considerâ
că. Ministrii,
nd' cari au compus sfatul sub guvernul contenit, au

urmat o politică excluziv personală, precum

obștește este cunoscut; consi-:

derând că în urmarea: înserisului făcut de către d-nii Ministri, ca răspuns:
la ofisul cu No. 78 al fostului Caimacam, se află în contravenţie cu dispo-!
zițiile Convenţiunii „din 7 (19) August, care cere ca membrii Guvernului să, fie
cu

totul nepărtinitori,

neavând

în privire

decât

interesul

comun ;

iar

d-nij:
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Ministri, prin arătatul înscris, se arată cu totul devotați interesului personal
al unui singur individ.
«Considerând actul de nesubordinare a domniilor. sale către subscrișii,

dovadă tăinuirea în care s'au silit a ţinea către subscrișii aducerea Fermanului imperial despre denumirea, lor la Căimăcămia țerii, punând prin asemenea urmare pe subscrișii în neputinţă de a îndeplini către E. Sa Comisarul
Inaltei Porţi datoriile lor, îndată ce a sosit;
a
«Considerând

că însăș comunicaţia

ce li s'a făcut tocmai: Sâmbătă

la şase

ca să asiste la solemnitatea cetirii Hatișerifului de Promulgare

a Con-

ore seara dovedeşte un manc d'âgard către Convenţie, chemând pe subserișii

numai

venţiei, fără a voi să recunoască, ce li se dă prin Convenţie, și care eră cu-

,

prins și în Fermanul Imperial, aflat în mâinile Guvernului spre ase traduce, .
deși Consiliul ar fi putut luă povăţuire din urmarea păzită la instalarea, răposatului Caimacam “Teodor Balș, precum și la aceea a Prințului Vogoridi.
«Subscrișii, neputând aveă încredere în d-lor, au hotărit' depărtarea d- lor
Ministri şi înlocuirea lor prin persoanele mai jos însemnate : :

«D-l Iancu A. Cantacuzin se rândueşte Ministru provizoriu de Finanţe;
"«D-l Gheorghe Cuciuran se rănduoşte Ministru provizoriu de Culte și Înstrucție publică;
«D-l Vasile Alecsandri se rândueşte provizoriu Secretar de Stat;
"«D-l Colonel Alecu Cuza rimâne în funcţia sa, îndeplinind şi îndatoririle „de Hatman, prescrise de Așezământ, până la înlocuirea postului de Hatman;
«D-l Panaile “Donici, Directorul -Departamentului lucrărilor publice, în
postul de Director, va îndeplini îndatoririle de Ministru provizoriu al lucrărilor publice,

- Ministiii Caimadamului Nicolae Conaki
cesul Veibal IV al Caimacamiloe Ștefan

și Anastasie

Vogoride,
Catargiu,

Panu, ca fiind cu totul devotați

al unui individ, Sunt Logofeţii Al. Balș,

indicaţi în ProVasilie Sturdza

ate esului personal

Ministru de Interne,

G.

Beldiman, Ministrul Cultelor și Isteucţiunii publice, Visternicul Panaite Balş, "Maiorul, Iorgu Ghika și Postelnicul A. „Fotino.

Aceștia, au fost înlocuiţi cu Ministri Provizorii, și anume cu: Vor-

nicul

Ioan

A.

Cantacuzin

la

Finanţe,

cu

Postelnicul

Vasile

Alec

sandri la Secretariatul de Stat, cu. Panaiţo Donici : la, Lucrările publice, .unde eră Director, şi- de. Colonelul Alexandru Cuza la Hătmănie, Consiliul ' Administrativ Extraordinar. a fost completat prin
Directorii diferitelor ministere, dându-și demisiunea Ministrul Provizor al' Cultelor și Instrucțiunii publice G. Cuciuran, prin Directorul
George Dulcescu, locul la Justiţie prin Spătarul. Dimitrie Meleghic,
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Directorul. acelui Departament, și la, Interne prin Vornicul Iordachi
Pruncu, fost: Prefect de Putna.
N
i
-,
Indată, ce Căimăcămia,- Moldovei a inceput a aplică: Convenţiunea.
din 19 August 1858, ea a, însărcinat prin Ofis special pe] Membrii
Consiliului “Administrativ să facă lucrările necesare, spre a le supune cercetării Căimăcămiei, care aveă a le aprobă ca Guvern.
Astfel, în urma Ofisului Cămăcimiei No. 12 din 24 Octomvrie(5
Noomvrie), au fost prelucrate și semnate Instrucţiile pentru aplicarea Stipulațiunilor Electorale de unanimitatea, Consiliului Administrativ: V. Alecsandri, |. A. Cantacuzin, A. Cuza, IL. Pruncu,D.
Meleghic, G. Dulcescu, P. Donici. Ele au fost trimise Administrato-

rilor “de judeţe cu. Cireulara următoare
31 „Octomvrie. (12 Noemvrie):
«Principule-Unile
«Doninule

Moldova

şi

a Căimăcămici No. 16 din

Valahia.

Căimăcănmia

Moldovei.

:

Adminislralor,

«Convenţiunea, încheiată la Paris în 7 (19) August trecut, a deschis patriei
noastre o eră nouă — un viitor. 'Ţara este
drept mare, ce l-a avut din străvechi, dreptul
prin funcţia ce ocupi a cooperă în aplicarea
- lista feţelor “cari au a: compune colegiurile

chemată astăzi a exercită un
alegerei. Domnia-ta, ești chemat
lui. . Domnia-ta urmezi a face
electorale în acel district. Gu-

vernul a făcut Instrucţii povăţiitoare în asemenea. Ele vi se trimit acum în
alăturare. Dintrinsele vei. cunoaște modul care. este adoptat pentru îndeplinirea Convenţiei și a Legii Electorale, comunicate administratorilor pe lângă
oficia - Departamentului din Lăuntru. Spiritul de nepărtinire, de calitate
şi de sinceritate este condiţia principală a, acestor instrucţii.. “Domnia-ta te
vei. pătrunde

de acest spirit și vei face a se simţi

în toate lucrările .ce vei

înaintă. Domnia-ta, ești întru aceasta, îndatorit de patria, Domniei-taleși de
guvernul dela, care atârni. "Țara întreagă stă acum. și așteaptă lucrările noastre.
„ «Orice priviri personale. şi de .interes privat trebue cu totul îndepărtate.

Chemarea noastră este cu totul alta; ea este de-a da patriei o Adunare națională, o Adunăre

compusă de fiii cei mai aleși, de fiii aceia cari suntho-

tăriţi a se ridică mai presus de toate consideraţiile secundare și a nu avea.
în privire decât.interesul. cel mare, cel sfânt, interesul naţional.
«Lucrările dovedesc. totdeauna, oricât de îmrejdite ar” cercă cinevă a le

face, scopul la care au ţintit.
„ «Căimăcămia

nu va suferi nicidecum

-

i
a se: profană „sacrul mandat

ce« i sa

încredinţat: acela, de-a chemiă țara să se rostească” liber.În alegerile depu-.
taților săi,

-
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“ DIMITRIE A. STURDZA.

"«Ocupându-vă dar, îndată după primirea acestui .Ofis și a Instrucţiilor alăturate, cu facerea listelor electorale, Căimăcămia așteaptă rezultatul” lueră- .
rilor Domniei-tale,

înaintă cea mai

îîn terminul

prescris prin instrucții,

pentru

ca să se poată

departe lucrare, .
(Subsorișis) st.

|

” «Contrasemnat:

Catargiu,

V. Sturdza,

A, Panu,

(L. S.)

Seoretarul Statului, (s) V. Alecsandri.
„ «Directorul, A. Fotino.
„aȘeful secţiei, I.. Antoniadi». -

“Raportul Cânsiliălui Administrativ Extraordinar No. 4979 din 25.
Octomvric (6 .Noemwvrie), adresat Căimăcămiei pentru a restatornici
Legea Presei din 22 Maiu 1856, a fost semnat în unanimitate de.
acel Consiliu, și aprobat de Ciiimăcăimio prin rezoluţia din 25 Oc-

tomvrie (6.1 Noemvrie),

Intâia diverginţă de opiniune între membrii Căimăcămiei
vei s'a ivit la numirile administratorilor de județe.

Aceasta se constată prin Procesul
(12 Noenmvrie):

Verbal

Moldo-

VI din 31 Octomvriio

"«In temeiul jurnalului din 20 Octomvrie No.1, subserişii membri ai Căi- :
măcămiei, întruniţi în ședință obicinuită, conform jurnalului din 20 Octom=:
vrie, de sub No. 2, încuviințând Iustrucţiile prelucrate de Comisie în ches- :
lia alegerilor şi, prin ofisul cu o. 16, decretând trimiterea lor către ad-.
ministratori, au venit apoi a deliberă asupra nevoci neapărate ce este de a

se schimbă administratorii de prin

ţinuturi,

din ci. şi-au compromitat

de

caracterul

pe temeiul că câi mai „mulţi

nepărtinire cerut

de împrejurările de

faţă prin o făţişă.propagandă de partidă, încât ei nu mai pot astăzi înfățişă,

guvernului nici o garanţie, că
cu nepărtinirea

și sinceritatea,

vor lucră în aplicarea stipulărilor electorale
cerută

de Convenţie. :

-

«În această deliberaţie, d-l Log. Ștefan Catargiu a- propus înlocuirea ad-"

ministratorilor 'de Roman, de Fălciu,
propuse sau adopial în unanimitate.

de Ismail

ă

şi de Iaşi, și persoanele

„ «lar în cât priveşte schimbarea celorl alţi administratori, urmând desbinarea,
și mai vârtos împotrivire din partea d-lui Log, Catargiu asupra depărtărei..
administratorilor de Bâr lad şi Pulna, apoi pe temeiul jurnalului de sub No. 1,
care se -alăturează în copie

spre

a se publică

şi prin

care

s'a adoptat prin-

cipiul majorităţii, subsorișii Vorn. V. Sturdza şi Vorn. A. Panu încheie în
majoritate că, în privirea nevoei mai sus presorise, să se recomânde CousiZiului ca, potrivit liter. C. din art. 403, secț. II din Regulamentul pentru numirea la diferitele funcţii, să aleagă Și să propue candidaţii cuveniți peniru-
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înlocuirea adniinistratorilor din ţinuturile de Aâaniţ, Bacău, Tecuciui,

Vas-

luiu, Tutova, Putna, Cahul, Dorohoiu,
Si
-«ln această grabnică lucrare, spre a se -puteă expediă 'noilor administra-

tori înstrucțiile pregătite în chestia
și districtul Botoșani şi Fălliceni.»

electorală, Consiliul va aveă în privire

Divergințele de opiniune în Căimăcămie: crescând po fiecare zi,
s'a hotărit de majoritate a se constată în Procesele Verbale și a se
aplică atunci principiul majorății po temeiul Procesului Verbal I din

ziua de“ 20 Octomvrie
(1: Noemvrie).
|
Proces Verbal No. V al Căimăcămiei Moldovei din 1 (13 Noemvrie):

«In urma celor declarate subscrişilor de către d-lui şeful poliţiei şi de către -

d-lui secretarul Cămăcămiei,
cinat să ne arate, cum

cum

că d-lui Logof. Ștefan Catargiu l-a, însăr-

că domnia-sa

nu

poate

veni

acum

a luă

parte în:

camera Căimăcămiei la înaintarea lucrărilor cuvenite, aflându-se ocupat cu
alegerea membrilor Eforiei ; subscrişii, considerând urgenţa lucrărilor, multul
.
timp care a trecut până acum dela instalarea Căimăcămiei, şi conform
art. 1:
"din jurnalul Îl, încheiat în 20 ale. lunii Octomvrie trecut, încheie : ca,
să se
facă; poftire d-sale logofătului Stefun” Catargiu a veni astăzi seară la:7
oare,

„În camera Căimăcămiei, pentru a; se țineă şedinţa, datorită spre înaintarea, lucrărilor, cari nu mai pot suferi întârzieri.»

„Neinţelegerile au luat proporţii mai mari prin împotrivirea Vornicului Iordachi Pruncu de a luă parte la lucrările Consiliului Administrativ Extraodinar. Majoritatea Căimăcămiei a depărtat pe d-l 1.

Pruncu. din funcțiunea de Director al Ministerului de Interne: şi l-a

înlocuit prin d-l A. 'Teriakiu.
Ruptoarea,

între majoritate și minoritate

|

s'a terminat

prin

refuzul.

Logofătului Ștefan Catargiu do a mai luă, parte la lucrările Căimăcămiei și înlocuirea sa prin Vornicul Ioan A. Cantacuzin, Ministrul:
Provizor de Finanţe în 20 Decemvrie 1858 (1 Ianuarie 1859)...

_In Procesul Verbal XXXIII din 22 Decemvrie 1858 (3 Ianuarie:

1859), — din acea zi Căimăcămia fiind întrunită în întregimea, ei
de trei membri, pășește înainte la, celelalte 'lucrări relative la com-

petința sa.

o

o

a

» Cari sunt acele lucrări?
Nu

rămâne

îndoeală, că- ele se concentrau

în aplicarea

sinceră,

GL0
reală

E

DIMITRIE A: STURDZA

și energică

a. articolelor. 1,2;

August 1858. Blo glăsuesc precum

3 şi 9 ale

Convenţiunii

urmează::

din 19

e

“Art, 1: * Principatele Moldova şi Valahia, constituite de acum înainte sub
denumirea de Pr incipatele Unite a : Moldorei şi a Valahiei, rămân aşezate
sub Suzeranitalea Maiestăţii Sale Sultanului.
Art, 2. In pulerea Capilulaţiilor încheiale de Sultanii Baiazel I, “Alo:
hamed II, Selim. 11 şi Solimau II, cari constilatesc Aulonomia. lor, regu-.
lându-se relaţiile cu Inalta Poartă și pe cari mai multe. Hatișerife, . anume

acela din 18314, le-au consfințit; asemenea, în conformilale cu art. 22 şi 23

din Tractatul încheiat la Paris în 30 Marlie 1856, Principalele vor. urmă,
« se bucură, sub Garanţia Coleclivă a Puterilor Contraclaute, de Privilegiile şi Imainităţile, în a cărora stăpânire se află. Prin urmare Principatele
se vor administră liber şi fără nici un amestec din partea: Inaltei Por ți,
în marginile stipulate prin învoirea Puterilor Garante cu Curtea Suzerană..
„_
Art.'3, Puterile publice vor fi încredințate iîn fiecare Principat unui Domn
și unei Adunări Elective, care va lue ră “în cazurile prevăzute prin Convenţia

de faţă cu concursul unei Comisiuni Centrale, Comună ambelor Principate.
“Art. 9. La caz când Imunităţile Principatelor s'ar violă, Domnii vor adresă

un -recurs.la Curtea Suzerană, şi dacă nu se va. face dreptate reclamaţiilor
lor, ei îl vor :puteă transmite prin Agenţii lor la Reprezentanţii Puterilor

Garante la Constantinopole. .
Donuii se vor

reprezintă lângă. Our lea Suzerană. prin

Agenţi, născuţi

Moldoveni sau Maunleni, nealâr nați de * vreo jurisdicțiune străină

miţi de „Poartă. E

şi pri-

Nu rămâne: indocală că,ă țelul Căimăcămici, lucrând e acum în. desăvârșită unire, eră să ajungă fără întârziere la, întrunirea, Adunării
Electivo și la Alegerea Domnului.
„.Voiu urmă de aci înainte, cu acte și docuinente, desvoltarea, acestei
nouă faze a lucrării Căimăcămiei Moldovei. din. 1858.

„Logofătul

Ștefan

Catargiu a. căutat, ca «cel dintâiu Membru. al

Căimăcămiei după rang și vârstă», a produce un conflict între Guvern și Mitropolie. „Acest conflict a fost însă înlăturat prin atitudinea;
ospectuasă, dar energică a, celorlalți doi Caimacami, uniţi, după cum
se vede din corespondenţa următoare dintre Guvern | și "Mitropolit.
Adresa Căimăcămiei Moldovei No. 36 către Mitropolitul Moldovei

Sofronie Miclescu din 20 Decenwvrie 1858 (1 Ianuarie 1859):

«În conformitate cu Dispoziţiunile Convenţiei, încheiată la Paris în 7:7-(19)
August trecut, 'săvârşindu-se ' alegerea deputaților €cari urmează a compune
Adunarea electiv a Principatului Moldovei, Și avându-se în privire că, după

-

„a
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ziua de 23 ale curentei, publicată îîn «Monitorul Oficial» cu No. 19, pentru
întrunirea deputaţilor îîn Capitală, îîncep sfintele sărbători. ale Naşterei Dom-

nului - nostru' Isus! Hristos, în

cari,

după

propunerea

Inalt Prea

„ Voastre, nu se poate face deschiderea Adunărei ; Căimăcămia

Sfinţiei

se unește

cu

propunerea Inalt Prea Sfinţiei Voastre, de a se amână deschiderea Adunărei

3

la 28 ale curentei, și prin urmare vă roagă cu tot respectul, ca Inalt "Prea
Sfinţia Voastră, în calitate de prezident al Aduniărei, să binevoiţi a regulă
cele de cuviinţă-în asemenea, pentru arătata zi de 28 Decemvrie.
(Subscriși:) «V. Sturdza, A. Panu.
Contrasemnat,

pentru

pi

„Şeful

Adresa. “Mitropolitului
Sturdza, și Anastasie

Decemvrie

1858

Moldovei

No.

Statului (subsoris) A. Fotino.

secţiei (subsoris) I. Antoniade.

2035

ctre

Panu, membri ai Căimăcăuniei

(1 Ianuarie

«D. :D-sale Vornicii Vasile
"Căimăcămii. :

Secretarul

Vornicii

Vasile

Moldovei, din 20

1859):

Sturdza și Anastasie Panu, membri ai| Înaltei

i.

«In urma împărtășirii cu data din 11 Decemvrie, ce am primit dela d-lui
Logofătul Ștefan Catargiu, cel dintâiu membru al Otimăcămiei după rang și
vârstă, eu, prin înscrisul meu din 13 Decemvrie, am făcut cunoscut d=voastre
că nu voiu putei deschide o Adunare, a căreia înfiinţare se află pătată de felu-

rite abateri şi violaţii a principiilor. hotărite prin Convenţia din 7? (19) August.

» «Pe temeiul făgăduinţelor ce mi sau dat, că acele violaţii şi călcări se vor
îndreptă: de d-voastre, cu am îngăduit: a se pune vremelniceşte acel înscris
al meu la Mitropolie, dar în loc de a se face făgăduita îndreptare, nu numai
nu Sau precurmat ilegalităţile, precum: 1) primirea între alegătorii primari a
multor proprietari 'de vii,. cari nu numai nu-și au venitul de 100 galb., corut
de aşezământ, dar nici “fondosul lor .n'ar putea avea această valoare ; al:2)
alegerea de persoane fără avere. între: proprietarii mari; al 3) împărtășirea
ce-au văzut unii din supușii străini la alegere, sau neîmpământeniţi.Dar
:

apoi,pe lângă acestea,s'au făcut și două mari răsturnări în cele mai fundamentale principii ale Convenţiei, prin îndrituirea în toate colegiile de reşedinţă a: posesorilor ţinutași, cărora li s'au închipuit în oraş domicilii fictive;
şi prin desființarea” art. S din Convenţie

cu măsuri

adoptate de a, fi datori

"să înfăţișeze dovezi acei îndrituiţi. să reclame ştergerea acelor înscriși fără
“ drituri, dispoziţii. cari au făcut neputincioase asemenea reclamaţii şi, din
aceasta, au provenit de nu sa scos nici una din feţele, din rea: credinţă introduse în liste. '...
i
a
«Păvăţuiţi de dreapta cugetare, nu L veţi pute, tigădui iînşişi. d-voastre,. că
eu aflându-mă, în puterea Convenţiei, prezident. permanent al unei Adunări
AnaleleA. R.— Tom.

XXXIV.—

Memoriile

Sec.

Istorice.

«1
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biâririie Ă. SEURDZA

„legale, nu voiu puteă deschide o Adunare înființată prin asemenea închipuiri,
“şi.că de a mea datorie este a așteptă hotărirea ce'se va. da asupra unei

"chestii de aș mare însemnătate de către. Puterile Garante, în. înţelegere cu

Curtea Suzerană,
:

Da

Ea

o

(Subseris) «Sofronie,

Mitropolitul Moldovei.»

„Adresa Căimăcămiei Moldovei No. 478 către Mitropolitul Mol“dovei, din 26 Decemvrie 1858 (7. Ianuarie 1859):
.
|

«Inalt Prea Sfinţile Părinte!
|
«Subserișii sau pătruns de o adâncă mâhnire la cetirea scrisorei |. P-S,
Voastre din 20 Decomvrie, care cuprinde declaraţia,.că «în calitate de Prezident permanent al unei Adunări legale, nu veţi puteă deschide această

Adunare,

a cărei înființare ar fi pătată de felurite abateri şi violaţii ale

principiilor hotărite prin Convenţia din 7 (19) Auguste
«Fără a intră în examenul validității acestor imputări, la cari L. P. S. Voastră

“aţi plecat urechea în defavorul Guvernului, subscrișii se vor mărgini a Vă
comunică următoarele observaţii, întemeiate pe cuprinsul Regulamentului

Organic și al Convenţiei.

«Adunarea generală este singură îndrituită a constată legalitatea și validitatea, fiecărei alegeri. :
o

«Nici un deputat în parte, nici Prezidentul, nu-și poate atribui însușirile
- Adunărei, căci. dacă ar atârnă dela Prezident a invalidă “după voinţă ale"gerile deputaţilor şi a deschide Adunarea când va: voi, atunci principiul de
mandatari ai.naţiei. ar

deveni iluzoriu

şi Adunarea, în loc să fie expresia

"ţărei, ar fi numai rezultatul „voinței absolute a Prezidentului.. -

«Prezidentul Adunării nu.are mai mult decât un singur. glas.
- «Prezidentul Adunării nu poartă titlul de Prezident permanent,

funcţiile sale au putere numai în timpul cât este Adunarea convocată.
«Abținerea, oricărui deputat și chiar a Prezidentului nu poate aduce

căci

nici o

* împiedicare lucrărilor Adunărei, căci convocarea și deschiderea Adunărei
nu
se face 'de :către Prezident, ci de către Guvern, și că prin urmare I.P.
S.
* Voastră nu sunteţi chemaţi prin postul vostru a deschide Camera.
.

” «In privirea deci a, acestor consideraţii și a moralei evangelice,
care cere
„ca păstorul să nu se depărteze de turma sa, subserișii cu toată smerenia
vin

a vă rugă, ca să: reveniţi asupra unei hotăriri. vătămătoare caracterului înalt

“al L. P. S. Voastre, luând îndrăzneala a vă face cunoscut că deschider
ea Adu"mării, având a, se face Dumineca. viitoare, în lipsa 1. P. $.
Voastre, acea Adu-

nare va fi prezidată

- Vicepreședintelui.
a

de către. acel

mai

.
(5) «V. Sturdza,

vechiu în vârstă, până la alegerea
A. Panu,

[. A.

Cantacuzino»

bivANURILE. AD-N0C DIN iaşi ŞI îiWouREŞTi, VI.
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Adresa Mitropolitului Moldovei No. 2055 către Căimăcămia. -Mol:dovei, din. 27 Decemvrie 1858 (8 Ianuarie 1859):
<Inaltei Căimăicămii. a Principatului Moldovei,
«Adresa Inaltei Căimăcămii din 26 Decemvrie -No. +78, cu.onor am primit.
Am văzut cele întrînsa cuprinse, întru ceeace se atinge de deschiderea Adunărei, care - neapărat ar urmă a se face la 28 zile, adică Duminecă;: și. fără

a intră în:mai, întinse explicaţii. asupra celor 'cuprinse în. adresa noastră din

20 Decemvrie, ne mărginim a răspunde cu cinste, că nici cum, prin acea
"adresă către Inalta Cămăcămie, n'am propus că ne-am depărtă dela președinţia Adunărei, după dritul recunoscut nouă de către Convenţie, și nici ne
“ depărtăm după invitarea ce ni se face. Dar așă, precum ne găsim. obosit de
sfintele: slujbe după 'datoria religiei, și încă mai urmează a mai face - -aseme-

nea osteneli de slujba bisericei până la 6 a viitoarei luni Ghenarie, când
se sfârșesc aceste praznice ale Bisericei noastre, încât spre o asemenea în-

“deplinire. de datorie, binevocască Inalta Oiimăeimie a se prelungi deschiderea Adunării pe la 7 zile a viitoarei luni Ghenarie; iar când - Inalta .Căimăcămie sileşte deschiderea Adunării fără “mai multă prelungire, 'precum
prin adresa către noi se rostește, nu putem să oprim această voinţă a Căimăcămiei, și îndată ce sănătatea, ne va iertă, vom păși a, prezidui Adunarea,
după dritul recunoscut nouă de Convenţie.
(Subscris: ) «Sofronie

Adreea

» din 2

Căimăetimiei

Moldovei" No.

484

Mitropolitul

Moldovei».

către Mitropolitul Moldo-

Decemvrie 1858 (8 Ianuarie 1859):

«Cu o vie părere de rău Căimăcămia

a, cetit adresaL. P. $, Voastre din 27

Decemvrie No.' 2055, prin 'care faceţi cunoscut că din cauza ostenelelor-sfin-

“telor slujbe, nu veţi puteă piși a prezidă mâni Adunarea.

«Fiind însă că Adunarea 'se află deschisă prin Ofisul sub No. 36 din 20
Decemvrie a. c. pentru ziua de 28, şi toate lucrările sunt înaintate pentru

îndeplinirea solemnităţii,

subscrişii cu respectul : cuvenit vă

încunoștințează

„că deschiderea, Adunării nu se poate prelungi de mâni.
cAșă dar |. P.S.V. veţi binevoi a orândui cele de cuviință pentru serbarea
“'Te-Deumului, potrivit Programului, prezidându-se “Adunarea, în caz când starea, sănătăţii nu var: iertă a: veni
deputaţi.

mâni, de: către cel mai în vârstă- dintre
|

(5) «V. Sturdză;
*

ste
e

%

A. Panu,

L. A. Cantacuzino.»

“Gl

ce

" “DNĂTRIEA. STURDZA

-

|

"Programul! pentru 'deschiderea Adunării Elective a. Principatului
Moldovei, în ziua de Duminecă 28 Decemtrie
1858 (9 Ianuarie 1859):
«1. La 7 ore dimineaţa, .nouă detunături de antilerie vor vesti Capitalei ziua

„numită pentru deschiderea Adunărei.
Satia
aa
SER
«2. La 10 ore, se va celebră, în vechea Biseric
a ăSf. Nicolae.cel Mare, un

“Te-Deum,la care vor asistă: Excelenţele Lor d-nii membri ai Căimăcămiei,

cu ministrii, funcţionarii: Statului şi înaltului ștab.. Vornicia de aprozi va
face
„poftire: d-lor deputaţi de: a se adună la această serbare religioasă, menită

“pentru a chemă

““națiunei.

binecuvântarea

Cerului: asupra,

ce

DO

-

lucrărilor

reprezentanților
N

Ra

„ «3. Oastea, de .toate armele, în mare. uniformă,va fi. înșirată pe ambele
"părți, dela ușile bisericii pânăla scara cea mare, conducătoare la sala sean-

țelor Adunării.
«4, După

: :

Sa

Da

săvârșirea Te-Deumului, d-nii deputaţi, în sunetul clopotelor,. se

-vor. îndreptă pe jos spre sala seanţelor; la ieșirea lor din biserică,
vor fi sa-

lutaţi de:o bandă. de muzică: militară. Artileria va slobozi 101 tunuri,
şi în

trecerea. Adunării până la palat, oastea va,. prezentă armele.
- de muzică, pusă la scara cea mare, va salută Adunarea.

O altă bandă
E

„«5. Ajungând la palat, d-nii deputaţi. vor.[i întâmpinați
la. scară :de patru

domnești

adjutanţi, cari-i vor precedă

până la sala

seanțelor.

A

«6. Intrarea publicului în sala Adunărei va fi liberă, cu bilete
date mai
înainte de prezidentul ei şi de vorniculde aprozi. Locuri deosebite
vor îi
„rezervate, pentru d-nii reprezentanţi ai Puterilor, cari vorfi invitaţi la această
solemnitate prin Ministerul “Trebilor străine. . |
SI
a
«7, După ce d-nii deputaţi se vor așeză la locurile lor, se
va face cetirea

” ofisului de deschiderea, Adunărei, dat de Excelenţele Lor d-nii membri
Căimacămiei, după, care se va procedă la cele mai departe
luerkri.
«8,

ai

Seara tot oraşul va fi iluminat. Ministerul Lucrărilor publice
şi Muni-

cipalitatease vor îngriji. de. iluminarea zidirilor publice; la 8 ore
seara, un

foc. de .artificie va arde

pe piaţa palatului. .

|

„«9.. Ministerul din Lăuntru. va da ordine tuturor administraţiilor ținutale,
ca

prin toate oraşele să se serbeze

ziua de 28 „Decemvrie,

ca 0 .serbare naţio-

„nală. Dimineaţa se va celebră Te-Deum, la care funcţionarii
Statului vor
asistă în uniformă. Seara orașele vor fi iluminate. -Municipalităţile
vor face
distribuţie de pâne și de carne la săracişi la arestanţi.
«Ministerele din Năuntru, Ostășesc, Bisericesc și al Lucrărilor
publice, fiecare
în ceea, ce-l priveşte, sunt însărcinate cu punerea, în
lucrare a acestui Pro-

gram, Poliţiile, atât a Capitalei, cât şi ale orașelor ţinutale,
sunt ordonate a
păzi cea mai bună orândueală în tot cursul serbărei.
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"Deputaţii Alegătorilor
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iz
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“Total „6
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.Elective: din: Tașii e

a

Validaţi | Anulaţi | =:
Mitropolitul + :

.

. . d

ă AL

| Locoteneriţi ae Episcopi...

„|: 2.

1,

—

| Alegători Primari de Județe. , - 15.
| Alegători de Oraş IA a. .
19|.
Alegiitori de Județe ase
|
30
ai

GT

|
'

|

,

ura

„18: |
2
15 a
28

|

2.

57

n

10

E
ai
"o

. —

;

[6. Negre, demisionat,
|c. „Rolla, îndoită alegere.

| „55
Deputaţi carii compun.
|
„ Adunarea Electivă din Iași.

Publicaţiunea Secretariatului do Stat al Moldo
vei,

din

28 Decemvrie
1858 (9 Ianuarie 1859), privitoare la Lista Camdi
daţilor la Domnie.

«Conform Fermanului de instalare; Căimăciimia
Sa ocupat cu cea mai serioasă luare aminte cu facerea listei a celor cu însuşi
ri de a fi aleși la Domnie,
«Acoa

stă listă care se publică acum, cu toate silinț
ele Căimăcămiei, n'a
putut fi completă, din „lipsa izvoarelor cari ar.
fi putut să-i dea lămuriri
exacte asupra tuturor persoanelor ce pot aveă
însușirile prescrise de art. 13

din Convenţie. 'Toato persoanele cari, având însuși
rile îîncuviințate, nu se vor
vedeă trecute în lista Căimăcăiiei,. sunt poftite a întâţi
șă Căimăcămici dovezile

dritului ce ar aveă pentru a se numără între' candi
daţii la Domnie, și Căimăcămia” se va grăbi a înscrie” „pe toate fetele
cari, „din scăpare de vedere, nu
sar fi înscris, |

«Dritul reclamației persoanelor, cari ar aveă drituri
la Domnie, este: deschis

a se face și la Adunare,

dimpreună cu lista.

și dar Secretariatul! de! Stat va publică acest
ofis

|

(Subscriși:) «. Sturdza,

Ă,

Panu,

«Secretarul

„Lista candidaţilorla Domnie:

L. A.

Statului,

Cantacuzin.

V. Alecsandri.

:- Seful secţiei, An toniadi»

«1. Prințul Mihail Sturdza.:2. Beizadt. Costachi
Gr. Ghica, 109gofeţi : 3,
Teodor Balș. 4. Alecu Balş. 5. Ștefan Catargiu.
6. Petrachi Roset Bălănescni,

648:

ie

"e DIMITRIE Au STURDZA

i:

7. Costin Catargiu. S. Alecu Sturdza. 9. Nicolae Milu. 10. Costachi D. Sturdza.
11. Anastasie Bașolă. .12. Iordachi Beldiman. 13..Vasilie Ghica. 14. Răducanu
Roset. Vornicii : 15. Alecu Botez Forăscu. 16. Iorgu Vârnav Liteanu. 17. Va„sile Sturdza. 18, Lascar Bogdan. '19. Teodor „Ghica. 20. Alexandru Catargiu.
21. Lascar Roset, 22, Lascar Catargiu. 23, Scarlat Roset. 24. Grigorie Balş.
25. Iancu Prăjescu. 26, lancu 'A. 'Cantacuzin. 27: Alecu Q. Sturdza. ' 28.

„Costachi Ciolac. 29. Manolali

Costaki Epureanu.. 30.. Dimitrie “Mavrocordat.

31. Mihail Kogălniceanu. Hatmanii : 32. Nicu Mavrocordat. 33. lorgu Ghica.
- 84. Alecu Aslan. 33, Colonelul Nicolae Iamandi. 36. Postelnicul Vasile Alec“ sandri,

Agi:

37. Costachi

Adecă 3$ persoane,
e

Roset t 'Teţeanu.

ae

Ş

38.

Grigorie

ISostaki,

A

SI

a «Secrolarul Ga iimăcămici, (subseris) D. Sturdza»

Lista, Candidaţilor la Domnia, Moldovei, după ordinea alfabetică.
Candidaţii înscriși de guvern. Acei însemnați cu 0 cruce (() au cerut
stergerea, lor din Listă.

Aiecsandri
Aslan
in. Balg

| 1. Postelnicul Vasile Alecsandri.
"2. Hatmanul Alecu Aslan. :

si 2...

3. Logofătul Alecu

Balş,--

iuti st tab, Logofătul "Teodor. Balş,
o
„5. Vornicul Grigorie Balş.
“ Bașolă
„6. Logofătul Anastasie Başotă,
Să Beldiman . „9. Logofătul Iordachi Beldiman.
| ” Bogdan 8
Vornicul Lascar Bogdan.
"Botez
9. (4) Vorniicul Alecu Botez Horăscu..
Catargiai 0)
Logofătul Stefan Catargiu.
„1.44, Logofătul, Costin Catargiu,
12, Vornicul Alexandru Catargiu. .
18,
>
Lascar Catargiu,

* Canlacuzin

* 14. (+) Vornicul Iancu A. Cantacnzin,

„.„ Ciolac
15.: -Vornicul Costachi Ciolac.
.
„4 Ghila -..
16. (4) Beizadă. Costaclii Gr. Ghita. |
17. Logofătul Vasile Ghika.
18. Vornicul Teodor Ghika.
19. Hatmanul

Iorgu Ghila.

Iamandi . ! 20. Colonelul Nicolae Iamandi.

hogălniceanu
Milu
.
„ Prăjăscu
-

21. (+) Vornicul Mihail Kogăluiceanu.
22, Logofătul Nicolas Milu.
23.. Vornicul Iancu Prăjăscu. .

i;
|

-

"Rosel
îm

DIVANURILE

AD-HOC.:DIN

IAȘI

ȘI BUCUREŞTI,

24.

(4) Logofătul: Pelrachi. Roset. Bălănescu.
" Ei “Logofătul Răducan Roset.
tr. 26- Vornicul Lascar Roset: -

inta

797

i:

28. Aga
* Koslali.

29.

a
Mavrocordat

Searlatţ

Costachi

Roset:

-

Roset Teţeanu.

'Vornicul. Manolaki

Rostaki. Epureanu. !

"82. Iatmanul.
Nicu 'Mavrocordart,

Slurdza

33. Principele Mihail Sturdza. :

n
Dn
mi
:

34. Logofătul 'Alecu Sturdza. :
BB
o :*Costachi
.D.: Sturdza,
+ 836. Vornicul Vasile Sturdza.
"3Ţi
» o: Alecu Q. Sturdză.

* Vârnav

* 38. Vornicul Iorgu Vârnav liiteanu.! !
„i

: Aslan.”

-

80. Colonelul Alezandriu Lă Cuza.

:-

40; Spătarul oodor Aslan:

Canlacuzini.

Docan.

i.

30. Aga. Griworie. Kostali.
31. 'Vornicul Dinhitrie Mavrocordat...

i

Cuza

619:

VI.

"41. Logofătul

-

Lascar Cantacuzin Paşcanu.

:::* :48, “Aga 'lancu' Docan.

ai

43,
.
ipita

“LUCRĂRILE

Postelnicul

ii
ttri

DIN

3

Nicolae

propria lor:.!
„cerere:

Istrati.
Pb

pi

Candidaţii în- “scriși: după *

.

ADUNĂREI PLECTIVE A MOLDOVEI.

pi

III

Adunarea Electivă .4 Aloldovei: a.fost deschisă prin. ur nucitor ul
Jlesaj:al

Caimăcămiei

Moldovei

din:i28

nuarie 1859):

|
„ «Domnilor Deputaţi /

Decemvrie 1858 0

ta

Ia-

iei
i)

«la puterea, Convenţie

de Davis din 7 (19) August, şi al Dreptului

Auto-

nomic înseris în acest act, țara noastră a. Săvârşșit operaţiile electorale. Deşi
greutăţile! 'acestei' gingaşe lucrări au fost: miri: din! mai multe” câuze, iar inai
cu seamă din lipsa de 'cadastru lămuritor:al! 'câtimei. aveerilor,:șși din pricina
scurtului timp hotărit de Convenţie pentru aplicarea Legii Electorale, totuş

în, totalul alegerilor s'au prezintat. mumai trei! cazuri mai i grele, asupra cărora, sunteţi chemaţi a luă o grabnică hotărir:

«Ele sunt urm; itoarele: 1. Cazul vacanței produsă: prin alegerea -ca deputat
a d-sale Vorn. Costachi Rolla, în' două colegiuri 'de proprietari mări, în di„strictul Capitalei și în acel al Cahulului, 92. Cazul de nesăvârșire a alegerei de-

630:

pi

iati: DIMITRIE
A STURDZA:
”

tipi:

putatului de orașul ;-Piătra, din :pricina: unei: neînţelegeri iscate între. d-nii
alegători și a retragerii acestora, din -sala administraţiei, când au fost a se

scoate biletele din urnă, 3. Cazul suspendăroei alegerei deputatului proprietarilor mici din Baciu, fiind voturile alegătorilor deopotrivă împărţite între

doi candidaţi.

STR

MIE

aa

«Domnilor Deputaţi! "fara: ă- însemnat înn persoanele, Domnilor Voastre pe

aleșii săi

și va

trimis

de zile fericite, după

în această, Cameră,

pentru;
ca să-i

pregătiți un viitor

ătâtea, zile: amare. şi dureroase.!: Chemarea, Domniilor

Voastre este cu atât: mai serioasă, cu: atât: mai, sfântă,: că astăzi sunteţi de-

„pozitarii

«În

voinţelor

și ai speranţelor. unui

adevăr, nu este

popor.. întreg!

....

pi

act mai măreț pe lume: decât reînvierea unei naţii,

care cere și merită a se:spune; în 'rândul. naţiilor demne. şi respectate ; dar
nu este misie mai frumoasă, mai;nobilă, decât aceea de a conlucră la rea-

lizarea unui asemenea act... Ferice: de 'acela.care este chemat a îndeplini o
o aşă mare misiune! Ferice. de Domniile -Voastre,, Domnilor !
e
«Cât pentru noi, avem - de. fală:că am fost. meniţi de împrejurări. a vă
deschide porţile Camerei și a proclamă deschiderea Adunărei Moldovei ! Ziua,
aceasta de 28, Decemvrie va [i înscrisă în istorie ca o zi de renaștere, ca: ziua
redobândirei. unui drept vechiu și de mare însemnătate, dreptul .de. a
aveă o

putere” legislativă alăturea cu puterea executivă, dreptul de a aveă reprezintanţii 'naţiei în faţă cu persoana;Domnului

itp

ii

tă

«Camera Moldovei este deschisă ! Iată-vă acum cu toţii dinaintea altarului

patriei ! Misia

Domniilor

„zi trebue să „ăducă

Voastre

începe. La lucru, Domnilor, căci fiecare

un 'rezultăt; folositor. Piincipalslo Unite !! Lă'lucru' cu

energie, căci aveţi de marturi naţia română, ce va numit aleşii săi, Puterile garante: cari. au. consfi înțit, prin Traotatul de Paris, vechile “noastre.
drepturi, 'și mai presus :de ele pe- Dumnezeu 'eare cetește: în inimile
oamenilor
și judecă faptele lor!
e
ae
(Subserişi:) aV. Sturdza, A. Panu,.L.A.
|

Ir
„i

ai

e
pe,

Contrasemnat:

a De ID

e

«Secretarul

si»

ti

Procesul. ver:val 1 a “Uaunărei

comyrie 1858 (9.: Ianuarie 1859):
.
m ii d re

Statului,

Cantacuzin,.

V. Alecsandri.

Seful secţiei,” Antoniadi»
E

t

;

lective. a Aloldovei, din 28 De-

a

|

a

le ae Ei
|

“Anu 1658 Decemvrie 28 zile. Astăzi. Duminceă, după înun “Te- Deuni serbat

în biserica Sfântului Nicolae cel Mare, vechea catedrală a Moldoyei,
deputaţii
se întrunesc în sala. şedinţelor Adunărei,

la 11

ore 'de dimineaţă. E

„„&D-l Ministru. Secretar de, Stat ceteşște de pe tribună Mesagiul de deschidere, „adresat . Adunărei . „de: ctre Comisia, Interimară. „După. cotirea acestui

.
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mesagiu, d-lui anunţă că în privire, că Inalt Prea Sfinţia Sa Părintele -Mi-.
tropolit:este împiedicat, din cauza ostenelilor sfintelor slujbe, ă prezidă Adu-

narea,

pofteşte

pe cel mai în vârstă, dintre deputaţi: a Ocupă provizoriu seau-:

nul. preşedintelui, alegând tolodată, de seeretari pe cei mai tineri dintro mem=:
brii Adunărei.
i
-«D-l Mihail Roggălnviceanau: Fiindcă, Adunarea. nu este încă deplin consti-

tuită, apoi după .verilicarea, titlurilor . deputaţilor, îmi păstrez dreptul de'a
interpelă pe guvernământ

asupra absenței Părintelui Mitropolit: și. corespon-

denţei ce a urmat cu Prea Slinţia Sa în privirea: aceasta. ;

«Adunarea acceptând această propunere, d-lui Logofătul Pelr achi Rose! Bălănesca iea .loc la scaunul Președintelui,. şi chiamă ca Secretari. provizorii

pe d-lor. Vornieii Nicu Catargiu şi Nicu Genane, 'pe Postolnicul Nicu Roset.
Dălănescu, şi pe Maiorul: Jorgu Ghika. i .. se
cui:
ee
-«Se ceteşte apelul nominal, la care sau “aflat faţă cincizeci şi:-opt de nmemDri, iar absenţi .patru, și anume: Inalt Prea Slinţia Sa Părintele Mitropolit, .
Vorn. Iorgu Vârnav Liteanu, Aga, Dimitrie lamandi și Vorn. Costache: Negre.
«Se deschide discuţie asupra ncînserierii: în apelul nominal. a Prea Sfințiilor Sale Locotenenţi de Episcopi de Roman; și. Huşi. ..,
!
“«D-l. Grigorie .Bulş:. Văd că Locotenenţii de Episcopi de: Roman; şi Huşi anu
Sau cetit la apelul. nominal. Rog, să..mi. se dea Tămurire.. despre : aceasta,
fiindcă, după Convenţie, Episcopii: de Roman! i Iluși. sunt: de drit membri:
ai Adunărei,
aa
et
pe
» «D-l :Prezident provizoriu:: Lista deputaţilor am n găsit-c o pe biurou, ficutăi
de către Ocârmuire, și cred că numai. cu. poate, ți valabilă, până la vorili-.
carea titlurilor deputaţilor.
:..:
BRE
„ii

- «D-l Grigorie Balş: Convenţia este mai mare3 decât lista Ocârinuirei, După

Convenţie, lpiscopii sunt membri ai Adunărei; prin uurmare cor ca:să se în-;
„serie în:apelul nominal.
.
iii:
Se
i
„«D-l Vasile Alecsandri :. Convenţia vorbe
ado Eppiscop, iar, nuude Locotenenţi de episcopii...
e
ti
ie
„«D-l Grigorie Balş. Aceasta este: tot una; Scaunele trebue. să foe zepre-.
ientate,. și. așă și coste, judecând după: „analogie, că astăzi. d-lPanu-a fost
chemat la postul ce ocupă, cu toate că nu eră Logofăt aldreptăţii ci numai
Locţiitor

al acestui

„«D-l' Anastasie

minister: -.: -:.

Panu: Mă

i:

it

aflu interpelat

pe nume

și de. aceea cer voie

dela: Adunare ca să răspund: După Convenţie, A dunarea: urmează a: se completă. de mandatarii. ţărei, de.acei cari au fost aleşi de către diferitele colegiuri electorale. Inalt Prea Sfinţia: Sa Părintele! Mitropolit. şi părinţii Epis-

copi eparhioţi se. află membri de drit ai Adunărei. Părinţii Locotenenţi de
astăzi însă, nefiind Episcopi: eparhioţi definitivi, ci' rânduiți deadreptul numai
N

032.

CR:

ir » o
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de' către Preă Sfinţia : Sa Părintele - Mitropolit, Căimăcămia - n'a -putut dela
sinoa.le recunoaşte - dritul acel prescris: de. Convenţie, pentru a-i numără.
între mandatarii: naţiei, căci și episcopii eparhioţi trebue să fie aleşi, iar nu

rânduiţi -deadreptul.. Căimăcămia a socotit: de a sa datorie a lăsă cazul
acesta în hotărîrea Adunărei. Căimăcămia, prin aceasta, a vroit a da o. do-

adă că pune: suveranitatea. Adunărei mai presus de. competința Căimăcămiei. Adunarea 'este s:ngură în drept a judecă despre admiterea sau scoaterea: vreunui *membru' al. Adunărei. . Ea. este: chemată a-judecă şi despre

chestia de faţă. Prin lista Guvernului

întru nimic nu s'au invalidat: dreptu-

rile: cuivă. Adunarei 'va..păși la. verificarea titlurilor și :atunci va hotărî...
ii«D-l

Manolaki Kostali Epureanu combate admiterea Locţiitorilor
de epis-

copi în Adunare,: Episcopii sunt: numiţi de către Adunarea. Obștească, în lipsa

căreia, nu sa putut face oalegere. Locţiitorii sunt însărcinați cu. administra-.

ţia : bisericilor eparhiei.: Adunarea” ad-hoc eră consultativă ; ' Adunarea, de faţă
are -un caracter cu totul deosebit: ea estâ legislativă. Prin urmare, L.ocote-'
nenţii
de: episcopinu: se pot admite...
:
II
a
«Dl: Dimitrie Se. Miclescu ::Noi nu trebue să jiznim votul-cel mare al. Uhni-

rei, zicând acum că locotenenții s'au admis riu atunci...
tu
-«D-l: Grigorie Balş: Vreau: să. adaug încă un fapt..In: Adunarea ad-hoc din
domnia 'lui Grigorie: Ghika, Locţitorii.de episcopi au. fost chemaţi a luă parte

la ca.“Ei au: votat cu: noi, în Adunarea ad-hoc, mărele “vot al: Unirei. Cum:

„putem

să-i respingem

acum?

-

DRE

«D-l. Costache; Rolla : Ei au fost! atunei chemația desbate numai în cestia
privitoare asupra; intereselor. clerului..:..:
ii.
i SE IEE Na
aia
«D-l Iancu A. Cantucuzin : Tu doresc a privi cestia din punctul
de vedere al principiilor. Intr'o Adunare cu o misie așă de mare, fiecare vot trebue să aibă; greutatea sa,: independenţa sa. Această independenţă, cum am
puteă-o găsi în niște funcţionari, cc sunt poate foarte' onorabili,
dar a, cărora
rânduire, și :prin'urmare și mandatul. lor. de deputaţi, “atârnă dela șeful: lor
spiritual. Aceasta o zic fără a vroi cât de Puțin să ridic aici vreo 'cestie
personală, sau: si: jignesc. pe. 'cinevă. Condiţia neatârnărei o pot aveă numai
adevărații episcopi .eparhioţi, cari. sunt inamovibili, iar” nu locotenenţii,
cari

sunt revocabili după plac.
ci.
E
aie
«D-l Mihail Kogălniceanu: Nu mă voiu pronunţă acum pentru admiterea

sau: neadmiterea. locotenenţilor. de episcopi. Voiu aminti numai că Adunarea,
până la verificarea titlurilor, nu este constituită ca Adunare pentru
a putcă
hotări prin :vot: admiterea 'sau- respingerea lor. Guvernul a dat lista
deputa-

ților
și îndată.
,. ce părinţii locotenenţi nu:sunt-pe lista: Guvernului,
noi nu-i

putem

primi,.până. la desăvârșita'constituirea A dunărei. Părinţii Locotenenţi,

întocmai 'ca'.toţi: ccilalţi.. deputaţi, ale : cărora: calități

sunt

contestate,
n'au
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decât. a; se, înfăţișă înaintea comisiilor. de verificare Şi, în urmă, Adunarea,
definitiv constituită, va hotărî. Până atunci, pe băncile 'Adunării şi la lucră-:

rile ei, nu pot seăeă și luă parte alţi membri, decât acei înscriși pe lista
Guvernului. |
«D-l Prezidenl pr ovizoriu.: Discuţia rămâne acum închisă șiș „cestia
se” va
hotări pe urmă, !
a
.
“«D-l Secretar provizoriu, ?Maiorul: lor ga Ghika, cetește demisia d-sale Vor-

nicului

:mailului.

D

Costache Negrs, cu deputat al alegătorilor

1: Costachi: Hurmuzahi:

direcţi

din ținutul Is

Propun ca Adunarea” să poftească, prin biuroul

„ PG d-l Negre ca să-și retragă demisia Ș și sunt convins că

această

pro-

punere: exprimă: dorinţa unanimă a Adună irei, în care nu se găseşte un singur om ca si se opuie,
" «Biuroul întreabă pe: Adunare, care din toată pân napunde că primeș
te
propunerea, d-lui Hurmuzaki.
ă
«A dunarea, hotăreşto a: păși la alegerea a două Comisii, nsăroinate cu ve-

rificarea titlurilor deputaţilor Adunărei Eleciive.

-:

Dia

«Se aleg de -membri ai Comisiei I-a, însărcinată, cu: verificarea titluril
or
deputaţilor Țărei de Sus, adecă ai ținuturilor: Dorohoiu, Botoşani, Suceava
,
Piatra, Baciu, Roman, Iaşi,— domnii lordachi Gane, Nicu "Catargiu,
Costachi Miclescu, Constantin lacovachi, Nicolae Docan și Costachi Ghika.:
“Se aleg membri ai Coiisiei -Il-a; însărcinată cu „verificare titlurilor de-

putaţilor'"Țărei de Jos, adecă ai ținuturilor : "1 'ecuciu, Covurluiu, Ismail, Cahul,

Fălciu, Bârlad și Vasluiu,— domnii : Const. Rolla, Nicu Canano, Nicolae! Disoshi,
Gheorghe. Cuciuranu, Ştefan Silion, Gheorghe IHasnaș și Panaite Cazimir. |
«Adunarea pişoşte la Alegerea unei Comisii însărcinate cu' compunerea
unui Proiect 'de Regulament. al! Adunărei. Ia se compune din d-nii Mihail

Kogălniceanu,

Detru Mavrogheni, “Manolaki

Grigoriu», a

Kostali,

i
:

pi
N
II E:

Proces Y erbal No..34 al Caimăti
văcămiei

1858 (10 Ianuarie

ia

1859):

|

!

Lascar Rosetti
,-

șii Alecu

ptpi

Moldovei

din 29 - Decemvrie

tt

e

a;

-

„o

p

«Anul 1858, Decemvrio îîn 20 zilo,. D- lui Postelnicul Nicolae. Birali şi
d-lui: Spătarul Zeodor Aslan, înfățișând, Căimăcămiei lămuriri că posedează

însușirile prescrise în art. 13 din Convenţie, Căimăcămia trece pe d-lor în lista

candidaţilor. la domnie, ;

a Put

„ (Subserişis av, £Sturdza,A

Panu

[ A. Oantacuziă.!

«Secretarul Căii ăeămici, (scrisa
LL

pi

4

“i

aa

ai)

:

D. Stu răza A,»
ae

ai
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“Procesul Verbal 11 al Adunărei. Llective

Decemvrie :1858 (12 Ianuarie. 1859):

=

a

Moldovei,

|

din

3l

uri

| “cAnul 1858 Decomvrio 31 zile.
„«Ședința a doua „a Adunărei se deschide sub preşedenţia. Preşedintelui
pr 0vizoriu Logofătul Pelrachi hosel-Bălănescu, la 11 ore de diminea
ţă.
|
„«D-l Secretar provizoriu Micu . Calargiu ceteşte apelul nominal
, la. care
au:fost față, 60 membri, iar absenţi 2,2 şi anume Inalt Prea,
Sfinţia Sa :Părintele Mitropolit, bolnav, şi d-lui C. Negre n'a venit.
a

» «D-l Secretar provizoriu Nica Canano cetește o adresă ad: Vorn.: Costach
i

Negre către Preşedintele Adunărei, prin care d-lui declară.
că nu va, puteă,
luă parte la lucrările „acesteia, Adunarea hotăreşte. ca . biurou
l - să încunoștințeze pe Guvern ca, potrivit art. 19 din legea electorală, să ordonez
e fără

întârziere

întrunirea, colegiului

Ismailului, pentru

electoral „al alegătorilor. direcţi. din

a: păși la 0 nouă alegere.

-..

ținutul

pe

«Biroul. anunță că până la adoptarea Regulamentului definitiv al Adunărei,

Adunarea

se

va, :conformă,

pentru a păzi o bună

rânducală

îîn deliberaţiile

salc, după, Regulamentul Adunărei ad-hoc. SI
„«D-l Masnaş, raportorul. Comisiei II, însărcinată cu verificarea. depnta
ţior

'fărei de. Jos, ceteşte raportul acelei Comisii.
i
cAdunarea hotărește a recunoaşte. de deputaţi pe. toţi acei „cari
nu: au nici
un: -fel de contestaţie „după raportul . comisiilor, rămâind a discuta
îîn urmă
asupra. diferitelor, cazuri , contestate.. “Totodată se hotărește
că xor :luă -parte

la vot numai acei co se vor proclamă, de. deputaţi.

| «D-l Preşedinie., pr ovi z0riat proclamă
de Jos pe d-lor:.......

zi

a

dar. de deputaţi ai inuturilor fiirei
!

; «1..Prine, N. Conali Vogoride. 2 C, Iacovachi. 3. D. Iamandi.
3. n; Balş.
5 N. Suţu. 6. M. Kogălniceanu, 7..A. Balș. 8.1. Pruncu. 9. N.
Roset BăJânescu. 10. A. Moruzi. 11. 1. Catargiu. 12: C. Miclescu. 13.
[. A. Ganta-. .

cuzin.

14. C. Ghika.

15. A. Rolla.

16. A. Cuza.

17. N. Catargiu.

18. P. Ma-

vrogheni. .19.;L,. Roset, ..20.: [.: Gane. 21. JI Iamandi, „22. ML: ; Nostali.
23; l.
Radu. 24. N. Milu, 25. [. Sturdza. 28. P. Carp. :
e,
-

«ar cazurile contestate sunt ale d-lor St. Gheorghiu V clei, A
Mavrocoria
Vergati, “Tuleianov, Carâvasile, N. Docan. !
“ii
tit

D-l 0, Iacovahi,, taportorul Comisiei "1, însărcinată cu verific
area titurilor deputaţilor “Păxei de Sus, ceteşte raportul acelei comisii.
:
Matia
«D-l P. Cazimir: Ca alegtitor direct din ţinutul Romanului,
aan “protestat

și protestez în contra alegerii d-lui Hurmuzaki, ca ilegală:
«1. Pentrucă. d-l Ilurmuzali nu a putut să fo împământenit

de către Di-

vanul ad-hoc din „timpul Principelui Ghikacare nu puteă să dea
impămân-
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tenire. 2. Pentrucă d-l. HMurmuzăli nti are 100 galbeni venit,
căci. dania po
care d-lui se sprijină e nelegală, nefiind: îndeplinită. după
forme, și fiindcă

există

un' testament anterior cu alte dispoziţii:

-:::- tai

ta

ni

«D-l N. Catargiu: In numele Comisiei, declar că d-l Ilur
muzali,:
ca ale-:
gător, nua luat parte la 'alegere;”
ca, ales, are venit:400- galbeni; căci a arătat

bilete 'necontestate în . valoare de: 1.000 galbeni; în cât priveşte naționalitatea
:
sa, ca este: recunoscută :de toţi.
pi
tt
e, pata :

«D-l M. Koslahi: De dignitatea Camerei este să fie cu lealitat
o: și :nepăritinire. Dezaprobez urmarea d-lui Căzimir. Legile fundamentale ale'ţărei
tre-

bue:să rămâe neatinse de patimile personale.” Dacăi:aim puteă' reveni :asupra

actelor 'de indigenat: atunci ar 'fi..alte acte: cari ar atrage deosebi
ta luare

aminte
a:: Adunăve
:i;

D-l Humnuzaki îa :luat:o parle însemnată la lucrările

„ Adunărei “trecute;
a-l apără este: cerit de :solidaritatea: co avem.. D-l 'Hurmuzaki este legiuit şi deplin deputat. .! îti.» ei a it
i
„«D-l Kogălniceanu : Mai presus de lege esto voinţa naţiei, rostită prin Adu-.
|
narea genorală. După fatala Convenţie de Palta-Liman, atribuţiile Adunărsi
au: fost: trecute. către Divanul gene
Acestara
a, recunos
l.cut

pe.d-l Hurmuzali

de pământean și cu drept -cuvânt. Naţia a plătit prin aceasta un tribut: de

recunoștință. Pe când, în:0 tristă epocă, mulţi din pământeni ' ne prigoni
au
și ne: urmăriau ca.cameni ieșiţi “din lege;:familia d-lui Hurmuzalki ne-a, deschis ușile casei sale cu cel mai mare: pătriotism:-Nimastăzi
eni nu: mai:poate
trată de străin pe un bărbat, care a subseris:marele act din 7 Octomvrie 1857,

Eu sunt adversar: politie al d-lui IMurmuzăki,: dar mai presus de ;toate:sun

pentru dreptate

și recunoștință “patriotică, «ii. ini

iti

i

RECI

«D-L. 0. Hurmuzaki :- Divanul, ad-hoc în timpul. lui Grigorie Ghika a'ăvut
-

toate: drepturile şi atribuţiile Adunărei Obşteşti suspendate prin Convenţia:de
Balta-Liman; acel: Divana făcut legi cari sunt până astăz' iîn 'vigoare; a putut

dar și: împământeni.::Acel, Divan a recunosc
:că.ut
nici eu,: nici tatăl. meu: nu
am. pierdut: calitatea de. pământ
In? eni
cât priveșt
.e. dania de care e. vorba,
chiar Căimăcămiaa, găsit-o de: bună, La alegere:
nu: am. fost 'de faţă; şi nu

am fost ales în puterea dăniei. De sunt

străin: sau: Român, faptele mele au

dovedit şi xor: doveși:
Li
dide acum înainte...
ici
ii „e
Ia
«i «Dup
mai” ă
multe vorbe pentru și contra, “d-l. Cazimi
îşi. retrage
r.
propu-

"NCrea Sai

et

ție

e

neta

iseD-l „Preşedinte provizoriu proclamă da
de.r:
deputați ai ținuturilor 'Țărei

de Sus

pe: d-loi:
G. Cuciura
“1.n;: 2; A. Panu.

3::N. Istrati, 4.:C. Rolla::5. D.

Norne: 6, D. Miclescu. 7. G. Iasnaș. 8.:St.. Silion. 9. A. Grigoriu. .10.- P.Ca-

zimir.: 11. N. Pisoski. -12.. N. Mavrocordat, 13.: N.: Canano.:14.! A.- BotezE o:
răscu,. 15. A, Ciurea, 16: Iu. Botez. 17; G.: Balş. 18. St. Catargiu: 19, P. Roset.
,
s.
ti

i

pata

ae

MEI

ia

e!

:

:

pi

îi

636

7

i

tii DIMITRIEA STURDZA:

::

ti

Bălănescu. 20. A.. Scorţescu. :21. [.. Gheorghiadi. 22.:C. Hurmuzaki. 93.
|.-

Ghika,.24. V.. Aleesandri. 25..0. Roset Teţeanu.
26. 1. Donici, .. -«lar cuzurile contestate sunt. ale d-lor.- Pr. Grigorie Sturdza

nav Liteanu. ei
„ «D-l. Preşediule provizoriu;

ED

:

Recunoscându-se

i,

şi Iorgu .Vâr-.

ii
titlurile a 52 deputaţi, prin.

ee

ate

urmare Adunarea compusă. fiind de 3/, a membrilor săi,în puterea
art. 12
din Convenţia din 7 (19) August, declar această Adunare
de constituită și
începein
de acum a lucră cele de cuviință, potrivit Convenţiei.
.
:

«Discuţia se începe asupra cazurilor. alegerilor contestate...
„
:
m
„ «Cazul întâiu este ul d-lui Ştefan Gheorghiu din colegiul electoral
al ale-.

gătorilor direcți din orașul Galaţi, și se anulează cu 28 bile negre și 23
albe.:

«Discuţia urmează asupra, cazului d-lui. Velciu, din colegiul
electoral al
alegătorilor. primari!
din ţinutul Cahul, şi: se anulează cu: 33 bile negre....: -...
„ «Biuroul anunţă că alegerea d-lui 0. Rolla „fiind. valabilă -în
- amândouă:

colegiile

în - cari

electorală.
îi

„

a. fost - ales, . d-lui. are a se -conformă

i

a

art. 18'din'logea

:.«Discuţia urmează asupra cazului d-lui A. AMavrocordal,
din colegiul elec-.
toral al alegătorilor direcţi din orașul: Vasluiu. : Se proclam
ă alegerea bună:
cu 44 bile albe și-7? negre. .... :. Sa
.
e
:

«Diseuţia urmează asupra cazului d-lui Voru, Ior
: gu
Vârnav, din colegiul

electoral. al alegătorilor direcţi din ţinutul Suceava, şi sc! declară alegerea.
novalabilăcu 36 bile negre și Galbeni

„: «Discuţia urmează

asupra 'cazului: Prințului Grigorie Sturdza din colegiul

electoral al alegătorilor direcţi din orașul Iaşi.

ci

ii

«Pr. Gr. Slurdza :. Sunt încredințat
că o Adunare națională nu va contestă driturile-unui pământean, ce ă luat parte la un-resbel şi la: o delimitaţie, care a fost folositoare patriei. noastre. După capitulaţiile noastre,
juris=
dioţie turcească "în. Principate „nu. poate existi. ! Dovadă că:cu mi-am
dat
dimisia; o dopun în traducere:pe: biurou. Dacă :Adunarea, ar admite.
jurisdicţia Inaltei Porţi.în Principate, atunci ea ar invalidă capitulaţiile, baza: oxis-

tenţei “noastre politiceși naţionale. -. -.

SE

«D-l 1. A. Cantacuziu : Am 0. datorie de conștiință de împlinit. Datoria

este grea, mai ales:că ar puteă aveă un color de

partidă. :'Trebue

să spun

dela început că votez în contra validărei alegerei Prințului Sturdza.
Demisia

sa este un act privat, particular.

Până acum, nu vedem

dimisie, până: nu este. prirhită, se poate retrage.

vreun

răspuns.

O

O demi. sie
valabilă trebue

făcută prin -ocârmuirea locală, pentru.a înlătură .orice reclamaţie

din partea

Inaltei Porţi. La; noi,: legea
fiind
. mută în aseinenea. caz, tot: ce putem face:
cste de a consideră ca. reintrat în driturile sale de pământean pe acel Român
în slujbă străină, care-și dă demisia şi aceasta este primită; aceasta este
o

ae

-
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mare "concesie încă, pentrucă, în legislaţia, celorlalte ţări, prin o demisie pri- mită nu. recapătă. încă cinevă, naționalitatea -ce a pierdut prin intrarea în

funcţii militare la o Putere străină. Apelul făcut de Prinţul Sturdza la; serviciul făcut ţărei la delimitarea Basarabiei este o dovadă: mai mult de sujeţia sa, 'căci la acea delimitaţie a luat parte ca General de Divizie în

„armata. otomană...
”
:«Pr. W. Conali :Voggoride: B, s. Muhlis Paşa, lori turcesc, mi-a tele„grafiat în luna lui August ca Muhlis Paşa. Demisia trebue să o adreseze la

“Ministru de. Resbel, nu la Sultan.
«Pr. Gr. Sturdza: Depeşa, de care esto vorba, a fost subscrică:. Prinţul
- Grigorie. Sturdza, General de. Divizie în armata, otomană.» Atunci eram în“
serviciul otoman;

Cantacuzin

în. urmă însă am! dat demisia

voiu răspunde. că

nu

mea. La cele spuse 'de 'd-l

cred ca o Adunare românească să poată

“cere o teșchereă turcească, Generalii de Divizie iși dau demisia Impăratului.
Demisia am trimis-o Sultanului, prin mijlocirea Ministrului de Resbel:

- „«D-l' A. Cuza:

Chestia este dacă Prinţul

îşi pierde naționalitatea sau nu, și dacă, ca

plini datoria de Moldovean

Sturdza, ca funcţionar turcesc,
funcţionar turc, ar puteă înde-

astăzi, Funcţiile Sale ca General

“veni în conflict cu driturile

de

Moldovean. : Cred că

de Divizie ar

Prinţul . Sturdza

este

“slobod a veni să facă declarăţia sa, Guvernului Moldovei, şși că atunci această
declarație este îndestulătoare.

«Prințul Grigorie Sturdza : Declar Guvernului: și Adunărei 1Moldovei, că

nu sunt în serviciu turcesc. Am servit în armata otomană pentru patria
„noastră, când ea fu luată amanet de către Rusia. Acum am dat demisia,și

„declar Adrnărei și ţărei, că sunt desfăcut de orice indatorire de. funeţionar
|
„către Inalta Poartă.
„«D-l M. Costali: Simţul naţiorial mă împinge a susţineă driturile ce ne-a
„dat Convenţia și a respinge pe Prinţul Sturdza. In cât se atinge. de: Prinţul
“Sturdza,

ca candidat la domnie,

"vreau acum să intru.

acesta

este

un teren

politic

pe care nu

Voiu trată cestia de drit, aceca a Constituţiei. Nu-i

vorba că Constituţia nu cuprinde tot ce puteam

speră. Avem părere de rău

“că nu ni sa acordat Prinţul străin, că Europa nu a ţinut seamă de această

dorință a noastră. Un nou argument pentru a susținea această dorinţă sunt
nenorocitele lupte ce redem astăzi între noi. Insă, în acea Constituţie, găsim

. garanţii, mijloace de a desvoltă ţara, de a păși în viitor spre unire. Conferinţele au vrut să înlătureze orice înrâuriri din afară; ele au încunjurat cu
garanţii: persoana Domnului şi au hotărît să avem Kapu-kehaiale români. Un
„mare: număr de pământeni adevăraţi, negăsind apărare în guvernele trecute,

- sau

făcut

supuși, Acum

mulţi au dat declaraţii a intră iarăș

sub

legile

"țărei şi totuș nu au fost admiși a luă parte la operaţiile electorale. Prin adAnalele A. B.—Tom.

XXXIV.— Memoriile Secț. Istorice,

a
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O BISNTRIB-A. SPURDZA

mite:rea,
Prințului: Sturdza
Sturdza

s'ar. lovi -Constituţia.: Legătura : cu. care Prinţul

este legat către Inalta, Poartă trebue să [ie deslegată,şi numai atunci

poate. să fie: primitîn Statul nostru... i:
Pi
i D-l A: Cuz
:: Eu-cred
a
că un Moldovean, servind un drapel străin, nu-și
pierde. dreptul naţionalităţii. Chiar Comisia declară că nu existăla
noi vreo
lege în această privire. Când Prinţul Sturdza declară Adunărei, că
nu-i mai
„mult în serviciu turcesc, aceasta este îndestul; căci :când Turcia
l-ar re:chemă, atunci
Moldova l-ar sprijini, în puterea capitulaţiilor, Socot, în sfârşit,
că trebue si punom patimile deoparte, şi să deschidem era Constituţiei
prin
dreptate:și frăţie..
ie
i
e
+
A
«D-l A.

Panu:. Nu. m'am: cugetat, domnilor, a aveă : onoarea-să iau cu-

'vântul astăzi lu 'această tribună. Discuţia, însă ce s'a încins mă sileşte a re-

„climă atenția Adunărei pentru puţine momente.. Exoluzia, Prințului
Sturdza
„din: dreptul . de. deputat se motivează pe un. jurnal încheiat de judecăto
ria
de Fălciu. Sentința, aceasta aș consideră-o de valabilă, de neatacabilă,
când
.
ca sar sprijini pe anume: capete. de legi, .cari ar. rosti categoric âsupra ca-

zului. cum

să se considereze Românul care. merge

„străină.: Dacă

nu" mă

să iea serviciu într'o țară

înșel, domnilor, acesta este cazul. care trebue lămurit,

"Legile noastre nu 'zic. nimic în. asemenea; ce trebue dar să faci Adunarea?

"O-Adunare icşită, din 'sânul .naţiei, a doua zi după subserierea Convenţ
iei
care sfințește drepturile şi autonomia țărei, o. Adunare care vine astăzi,
după
„atâta. timp, să împlânte suveranitatea. poporului român pe pământu
l său stră„ moşese,; trebue să fie măreaţă și dreaptă în sentințele 'sale.: Dreptat
ea : lui
: Dumnezeu stă astăzi, d-lor, în. mânile. d-voastre, şi'țara așteaptă
ca să-i
„daţi
fapte demne de respect și de admirare. De dignitatea-dar
a -Adunărei

este ca să deschideţi porţile acestui templu tuturor fiilor țărei,
acei aleși,
ori din ce parte a lumei vor veni. Prinţul Grigorie Sturdza, poartă
un mandat

;al alegătorilorsăi;
. acel mandat

„tăţii, care rezidează în popor.

oste sacru, căci el are

caracterul suverani-

Prinţul “Grigorie: Sturdza a servit în. Turcia

"şi astăzi. se -leapădă de titlurile ce a avut acolo şi vine
aici, ca Român, ales
“de Români; eu îi zic: bine ai. venit. Ce dovedeşte o
asemenea urmare, de

„nu că titlul de mandatar al naţiunei române este mai presus
de orice titlu
“ce ar aveă un. Românîn altă ţară? Noi nu avem de cercetat
dacă Prinţul
Grigorie

Sturdza a dat sau .nu demisia sa din armata

turcească, dacă acea

demisie a fost.acceptată; este destul ca să zică acum Adun
ărei
— ţara
: mi-a

„făcut: onoarea, să mă aleagă de deputat, mă leapăd de
rangurile,
de driturile,
de. toate: onorurile străine,şi vreau, de acum, să. fiu:num
ai Român. Această

declaraţie Prinţul. Sturdza: a: făcut-o: astăzi; el s'a lepădat de funcţiile
sale
din armata turcească și vroeşte să rimâie în' funcţiile acele sfinte,
acele ne-

atârnate, de. deputat;
-cu

îl primesc de: coleg. al nostru

și totdeauna, . când
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Prinţul va lucră în. sentimentul naţionalităţei, în “sprijinirea drepturilor:
şi a
autonomiei patriei, în împlinirea scopurilor de mântuirea naţiei: române;
cu
îi dau mâna

mea.

a

Iara ţ a

„u«D-l M. Kogălniceanu : Legea noastră nu prevede nimic
peniru Românii
cari primesc sorvicii în ţări străine. Prin urmare, în caz de îndoaală
, interpretaţia trebue să fie în favoarea,
Sturdza. Eu dar nu 'pot combate

iar nu în defavoarea, Prințului Grigorie
mandatul său de deputat; însă să se în-

țeleagă bine, numai de deputat. Totodată însă declar că trebue, îndată
după

“constituirea (uvernământului definitiv, să căutăm. serios la facerea
legei care
există în toate Statele, şi după care, îndată ce un pământean primeşt
e ser-

viciu în străinătate fără voia Ocârmuirei, el pierde drepturile cetățenești.
O

țară mică trebue să fie mai geloasă în apărarea naţionalităţei sale decât
de
orice alt lucru. Moldova a lost sfâșiată din toate părțile. Să judecă
m câte

înrâuriri”
pot exercită Statele mogieşite în trebilo: noastre. Multe din fami-

“liile noastre își au fiii lor în serviciul rusesc, alţii în serviciul
austriac, alţii

în acel otoman.

Dacă vom lăsă și în viitor ca slujba în străinătate

să nu

fie o excluzie dela întrebuințarea,
driturilor cetățeneşti,: atunci am puteă,
vedea pe băncile Adunărei, acest tomplu al naţionalităţei noastre,
cum a zis

așă de nemerit d-l Panu, am puteă vedeă deputaţi în uniformă rusească
,
austriecească, otomană. De accea, încă odată, să ne gândim la nevoia
unei
Legi în privirea Românilor ce primesc serviciu în străinătate. Până atunci,
nefiind lege în asemenea, d-l Grigorie Sturdza nu poate fi exclus din exercițiul mandatului

său de.deputat.

.

-

e

a

„«D-l d/. Kostahi: La București, lancu Ghika, cară a fost Prinţ de
Samos, a
„fost respins de tribunale, fiind: în serviciul 'otoman.. Dacă dăm: dreptul de
deputat Prințu
Sturdza,
. nu putem
lui
să-i:luăm celelalte drepturi...
.
„«Se pășeşte la tragerea de bile şi Pr. Gr. Sturdza se proclamă de deputat,

fiind 32 bile albe și 20 negre. .
a
a
«D-l Hurmuzaki cere cuvântul spre a face o propunere atingătoare de Guvern.: Biuroul îi dă învoirea,:
«D-l C. Hurmazaki: Sunt convins că rostesc opinia, și dorinţa întregii ţări,

dacă vă propun
— ca Adunarea să rostească Căinauticămiiei de astăzi omagiul

recunoștinței sale pentru curajul, energia, zelul și perseverința, cu cari
ea a apărat şi susținul paladiul încredințat patriotismului său, Autonomia
Țărei, şi să declare că, prin această, patriotică urmare, Căimăcămia şi-a
câștigat : cele mai frumoase titluri de stima şi recunoştinţa nu mundi
a
țărei, ci chiar a întregei nații române.
,
Se
„«D-l M. Kogălniceanu : Şi eu simţesc această recunoştinţă pentru pălriolismul desvollal de Guernul de astăzi: însă cred ca să verifici titlurile
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DIMITRIE A: STURDZA î

ere,

buluror- depulaţilor,şi apoi să facem Guvernului o mulțumire.
demnă
nație, de țară şi de persoanele la cari se adresează,
a

de
.:

«Discuţia urmează asupra contestaţiei d-lui A. Catargiu din colegiul
ale-

gătorilor. direcţi. din orașul Piatra, şi asupra contestaţiei alegerei alegăto
rilor

-primari de' Bacău

și se declară- nule.

. ...

:

e

SI Aneza A. Petiţia, d-lui C. Negre către Președintele Adunări lilec-

„tive a. Moldovei,

'din 29

» «Domnule

„„«Binevoiţi,

Decemvrie..1858

Prezident,

rogu-vă, a supune

a

(10

Ianuarie

1859):

e

..
..

|
onoratei Adunări adânca

mea

recunoștință

„pentru „votul, care întru atâta m'a. cinstit în seanţa sa de ieri, Totodati
asemenea a-i arătă că durerea mea..cea mai mare este că mă aflu în
nepu„„tinţă de a luă parte la lucrările sale, nerimâindu-mi alta, decât fiorbi
nte:
a :
o însoți cu voturile mele afară din sânul ei, în viitoarele sale -hotărîri pentru
„binele. țărei noastre. ...: .. .
„
E
a
- «Cu cea mai. mare

„plecată slugă,

consideraţie am

.

onoare a.vă fi, Domnule

.

Prezident,

e
(5) «0. Negri»

-

„. Aneta, DB. Petiţia Prințului Grigorie Sturdza către Adunarea, Elec„livă a Moldovei, „din 31 Decemvrie 1858 (12 Ianuarie 1859): |
«Onorabilei Adunări Elective a Principatului “Moldovei. -Prin -aceasta
am
„onoare a fuce cunoscut Adunărei Naţionale,că dela 25 Septemvrie (6 Octomvr
ie)

1858,

eu mi-am 'dat demisia din armata

otomană, în care am servit în timpul

resbelului
de Orient, fără a fi renunțat vreodată la drepturile mele de Român,

„de care demisie alăturez și copie încredințată cu a meu iscălitură.
“Totodată

declar că din ziua aceea mă cunosc şi sunt, desfăcut de orice indatorire:
de
- funcţionar: către Inalta “Poartă,
a
a
a
E

(Subseris) «Prinţul 'Grigo rie Sturdza

„Aneza C.. Petiţia Prințului. Grigorie Sturuza către-Sultanul: |

«Sire,

i
4

Ma
a
„ «Dela începutul. resbelului de Orient servesc în armata Impărăteştei
Voa-

„

stre Măriri
Astăzi,
. .fiindeă trebile mele nu :mă iartă a. mai prelungi
ciul militar,vă rog, Sire, să binevoa iţi
-accep.tă demisia mea. :.

servi-.
ii

«Primiţi, Sire, omagiul celui mai adâne respect, cu care am onoare
a a fi

- al Impărăteştei

Voastre -Măriri prea plecată și ascultătoare slugă, i.
1

fs)

«Principele

.
Grig
orie

-.

Sturdza»!

DIVANURILE AD-IOC DIN iAȘI ŞI BUCUREŞTI,
VI.

GOL,

Procesul verbal III a, Adundiei Elective-a Moldovei, din
2 (LD)

Ianuarie

1859:

cânul 1859 Ianuarie în: 2 zile.
SI
că treia şedinţă a Adunărei se deschide sub, prezidența
d lui. “Prozident
provizoriu "Logofăt Petrachi „Roset Bălănescu. |

«D-l secretar Nica . Catargiu cetește apelul nominal, la care
au fost faţă d55,

membri, iar absenţi 3, şi anume Inalt Prea Sfinţia Sa
Părintele Mitropolit,
Vornicul Grigorie : Balș și Logofătul Ştefan Catargiu,
.bolnăvi.
Adunarea hotăreşte că se va păşi la alegerea, de doi
viceprezidenţi, pati,

secretari, doi secretari 'Supleanţi şi trei chestori.

«Se alee de Viceprezidenţi d-lor Vornicul Petr achi Aavroghâni
, cu 1 majori=”
tatea absolută de 48 „Yoturi, și Colonelul. Alecu Cuza, cu
majeritatea abso-,
lută de 49 „voturi.
«Se aleg de Secrelari d- lor Posl. Alecu Grigoriu, «cu 50.
„voturi, Asu.
Gheorg ghe Hasnaş, cu 50 voturi, Post. XWicu Roset Bălănescu,
cu, 39 voturi,
și Vornicul Nicu Catargiu cu 35 voturi, . Da
«Şedinţa urmează sub preşedința, d- lui Vicepreşedinte Petrachi.
Aauro.;
Jheni.

«Se aleg de Secretari Supleanţi d- lor Postelnicul Panaile Cazimir,
cu.1.50

voturi, şi Aga Iordachi Gane, cu 50 voturi,
«Se aleg de Chestori d- lor Maiorul Nicolae

Pisoshi, cu 51 voturi, Colo-!

nelul Alecu Mavrocordat, cu
« 49 voturi, şi Vornicul Nicu Canano, cu 37 voturi,

«Discuţia

se suspendă „asupra. ad.miterei. ca. deputaţi. a d- lor Tulceanov,

Vergati. şi Caravasile,
e
a
„«Adubarea, consultată de: d- lui Vicepreședinte, hotăre
şte. admiterea, d- lui

Nicolae Docan ca deputat.

«Discuţie urmează asupra adr eselor Inalt Prea Sfinţiei Sale Părin
telui Ai
tropolil și a Locotenenţilor de Episcopi, cetite Adunării
în şedinţa, trecută.
«Se ceteşte corespondenţa, urmată, între Prea si ințitul 1Mitropolit.
şi Guvern,
și adresele mai sus amintite. (Anexele A şi B)
|
«D-l M. Koggălniceanzu: Nu suntem departe de timpu
l când, “chiar aici, la

acest biurou, în fața ţărei, Prea Sfinţitul Mitropo
]
lit- zici: «Unde-i turma,

acolo-i și păstorul». Astăzi Prea Sfinţia Sa nu numai că
turmei, dar o şi osândeşte, îÎŞI “însușeşte un drit mai pre
nici acesta nu are dreptul a se pronunță dacă, alegerile
Aceasta atârnă, după Convenţie, numai de Adunare.
Dacă

nu este în mijlocul.
suş de Guvern, căci.
sunt rele sau, bune.
am admite cererea,

Prea Sfinţiei Sale, s'ar duce Constituţia noastră. Niciodată n'am
văzut 0. mai

mare insultă, făcută maiestăţii naţiei. Dacă puterea executi
văă ar f constituită,

aş cere îndată punerea în acuzaţie a Prea Sfinţiei Sale. Mă
mărginesc însă
x
x

|

002 -

=

acum îi cere numâi
acestui caz.
«D-l A. Cuza:

DIMITRIE A. STURDZA.

tânduirea unei comisii, care.să se pronunţe: asupra

:
i
Socot că Prea Sfinția Sa Părintele Mitropolit, scriind adresa

către Adunare,
n'a avut scopul dea

atacă nici "majoritatea nației, nici a lovi

alegerile. Prea Sfinţia Sa a fost înşelat de către unii chiar din noi. Clerul a

fost totdeauna, în toate momentele “cele ' mari
„nostru. Astăzi

ale “naţiei. noastre, în capul

nu cred 'că acest cler vrea a contestă. validitatea alegerei. De-

parte de a acuzăpe Prea. Sfinţia Sa, cu îl

plâng, şi: propun a se numi 0

deputaţie,
care
invite
săIESI
vie a discută
împreună
“T,
cu noi asupra chestiilor
ATD să-l
,
'
RI
pe
ae

„ce avem a trată.: In cât priveşte pe părinţii Locotenenţi,
numai pentrucă nu prezentează ncatârnarea cerută, |

dir

noi îi inlăturăm
_
|

«D-L M, Kogălniceanu: Noi suntem. trimişi de țară să apărăm demnitatea

națici și a Adunărei. Răspund d-lui Cuza chiar “prin cuvintele din întâia.
adresă a Părintelui Mitropolit către Guvern,și în care zice: «Nu voiu putcă

«desch
o ' Adunare,
ide
a „căreia
,
înființare 'se află pătată de felurite abateri şi
cviolaţii a principiilor hotărite prin Convenţia
din 7 (19) August». In cât timp
aceste, cuvinte nu sunt retrase, trebue să faceni apel numai la dreptate:și:

“la datoria noastră,
«D-l

ot

.

i

;

V. Alecsandri: Până a nu se adresă către Adunare cu protestaţia ce
vi!"

s'a 'celit,' Prea Sfinţiă Să atrimis Guvernului o întâie protestaţie. Căimicămia
însă, insuflată de spiritul conciliaţiei, a găsit de cuviință a însăreină pe unul”
din Ministria se tâlmăci cu Prea Sfinţia Sa asupra gravităţii actului su.

Eu însumi am fost însărcinat 'cu această misie și mărturisee că am găsit pe

Prea Sfinţia Sa dispus de a venila o' înțelegere împăcătoare cu Guvernul,
Dovadă la aceasta este că Prea Sfinţia Sa

și-a

retras “hârtia

atunci: „Dacă

acum 0 nouă protestaţie se înfățișează, din parte-i, “chiar către Adunare, cu
o atribuiu unor sfaturi viclene făcute de. nişte dușmani ascunși. Prin ur:
mare, sunt de părere ca Adunarea să. aleagă o comisie din sânul
ci; cu

însfircinarea de a-l convinge că păstorul nu trebuie să stea' depărtat de
turmă,

precuni Prea Sfiuţia Sa însuş a declarat la Adunărea ad-hoc. Am bună sperare, domnilor, că asemenea 'cerere de bună cuviință din partea Adunărei'
va pune capăt unui incident regretabil, şi va aveă un - rezultat mulţurmitor
pentru toți. Protestaţia: Mitropolitului nu mă îngrijește, domnilor;
dar ceeace!
mă miră foarte mult, este insistarea Locotenenţilor de Episcopi de a escaladă
niște posturi, la cari nu au nici un drept, şi pretonţia lor de a ocupă 'aici

în Adunare niște! scaune ce nu sunt ale lor, Deși, în cea întâi seanță,
d-nii

Panu, Kogălniceanu și Cantacuzin au dovedit, prin argumente puternice, că

Locotenenţii de Episcopi nu pot fi membri ai Adunărei: 1) Fiindcă Convenţia

pomenește de episcopi, iar nu “de locotenenţi de episcopi;2) Fiindcă d-nii
locotenenţi, prin chiar poziţia lor de administratori provizorii ai eparhiilor
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unde. au fost rânduiţi, nu înfățișează condiţiile do : independență ubsolută,
cerută dela 'liecare' deputat; vedem astăzi pe d-nii Locotenenţi de lpiscopi
părăsind acea smerenie creştină, ce este atributul cel mai însemnat al tagmei
bisericeşti, şi pretinzând numai decât a ocupă în Adunare locurile hotărâte
de Convenţie pentru episcopi. Şi co am vedea dar, de sar lua în consideraţie. acea pretenţie ? Dacă am aveă un Mitropolit, căruia, i-ar plăceă,. a-şi
schimbă locotenenţii pe 'liccare săptămână, am vedeă trecând în sala Adunărei 0 adevărată | procesio de locotenenţi” de episcopi. Nu, domnilor, locul
locotenenţilor.de episcopi nu este în Cameră; el nu. este. nici în lași, unde-i
vedem că se află de atâtea zile, amostecându-se îîn intrigi politice, pe când
ar trebui să se găsească la eparhiile lor respective, . împlinindu-şi datoriile
lor creştineşti. Propun 'dar, domnilor, ca Comisia, însărcinată cu combinarea
celor de cuviinţă asupra protestaţiei Mitropolitului, să facă cerere Prea Sfin-

ției Sale: ca să poruncească d-lor Locotenenţi de Ipiscopi de a părăsi îndată

Capitala și ase
de: politică, .

înturnă la cparhiile lor, spre

a se ocupă

de. religie, iar nu

„«D-l 4. Cuza: Eu persist: că trebue .să. adoptăm mijloace coneiliatoare.
Am

avut ocazia de a: vedeă,

nu-i

numesc,

măcămiei

că chiar acei ce: contestau -alegerile, și pe cari

darîi privesc, am: văzut

pentru purtarea

-

că tocmai ci au venit a mulţumi

Câi-

sa. Mitropolitul. singur, sperăm că cunoaşte acum

că sfaturile ce i sau dat sunt rele; căci chiar. partida care:l- a îndemnat,la
la. acest pas, a venit însăș -în Adunare,

şi iea parte la lucrările ei.

&D-l M. Kogălniceanu : Şi eu aş dori să putem pune: hârtia, aceasta :din.
urmă a părintelui Mitropolit la acte, dar. ce. facem cu acea. dusă la Con=
stantinopole ?
:
n
care o este soarta, protestaţilor, cari purced
a
«D-l Y. Alecsandri : Stim acum

din laşi şi :se îndreaptă spre Constantinopole, cu scop. de a cere intervenţii
străine

în contra

autonomiei

ţărei.

Acele

protestaţii

sunt

menite

a 'se: înecă,

în Dunăre. Şi chiar. dacă vreuna din ele apucă de soseşte în Constantinopole,
și dacă ea atrage vreo necumpătată intervenţie, aceasta: vine de se loveşte

de Convenţia din7 (19) August. Această Convenţie este un zid de apărare,
rădicat de jur împrejurul Principatelor-Unite, și în acel zid nu este nici
o poartă, prin care să.poală lrece în viilor intervenţiile străine,

«D-l, M. Koslaki:, Să nu învenimăm cesţia. Eu propun ca Adunarea să numească, o comisie, care să puie în vederea

Părintelui Mitropolit, că urmarea

sa a ţintit de a lovi Constituţia; şi să-i facă cel de pe urmă apel. de a veni
să prezideze Adunarea,

şi aceasta în privirea însemnatelor servicii ce a făcut

în anul trecut cauzei naţionale.
Adunarea hotărește numirea unei Comisii, alcătuită de treii membri,” și . în-

sărcinată cu propunerea unui proiect în privirea adresei Prea, Sfinţitului: Mi-

|
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tropolitși a Episcopilor Locotenenţi. Se aleg de mernbri acestei Comisii
d-nii:
V. Alecsandri, cu 40 voturi, L. Roset, cu. 40 voturi, şi M. Kogălniceanu
,cu

37 voturi.

.-

A

e

a

a

e

„"«Biuroul
dă cetire declaraţiei Prințului Grigorie Sturdza, pentru retragerea
sa din armata otomană.
ee
ă
Bi

„Anexa: A. Adresa No. 2.058a Mitropolitului Moldovei către Adu-

narea llectivă a Moldovei, din 29 Decemvrio 1858 (10 Ianuarie 1859):
“« Onoratei: Obşteşti: Adunări.— In urma dispoziţiilor luate de Căimăcămie,
Împărtășite nouă priri -adresul sub Ne. 151, din 27 Decemvrie, deschid
erea

Adunărei s'a: și efectuat a'-doua. zi, la 28, în nefiinţa şi în potriva cereri
noastre. Subiscălitul, pe lângă cele împăutișite mai înainte în. această cestie
Guvernului provizor
se igăseste,
iu, nevoit de a pune înaintea Adunărei următoarele: -Art.! 18 din Convenţie rostește limurit:că, dimpreună cu Mitropolitul,
vor fiiși episcopii eparhioţi membri: îndrituiţi ai Adunărei. Noi. am fost pă:

trunşi de o sufletească mâhnire,

văzând

că

această

Adunare

a respinș din

sânu
ei lpe acei doi îndrituiţi arhierei “eparhioţi cari, ca Locotenenţi ai Epis-

„copilor de: Roman

și Iluși,: s'au convocat 'dela episco
lor pii
prin .chemăr
le.
ile

adresatede chiriarhul' țări" și. îndrituitul Prezident al -acestei Adunări. Fără
să mai cerem” explicaţie! cuvintelor “pentru cari nu s'a trecut în. lista apelului
nominal 'pe' fraţii epurhioţi, Locotenenţi ai Episcopilor de Roman și Iluș, şi
fără ca să mai adaug a aminti Adunărei că, la anul 1841, după paretisul fericitului întru poinenire Mitropolitul Veniamin, arhiereul eparhiot al Romanului

a” fost locţiitor de prezident al Obşteștei Adunări reglementare, până la suirea

sa în scaunul Mitropoliei, și că, în anul trecut, lot prin Locotenenţii Episcopi
sa ăplicat art.
1 din Fermanul imperial de convocarea Divanului 'ad-hoc- Noi,
ca îndrituitul Președinte al' acestei Adunări, fiind însărcinat cu păzirea
întocmaiși neabaterea legiuirilor cuprinse prin Convenţie pentru cazurile pri-

vitoarepe Adunare, ' îndemnăm și “rugăm pe toată Adunarea a nu începe
lucrările sale! prin jiginirea dignităţii clebicale și știrbirea jurisdicției voturilor

sprijinitoare: marilor 'principiuri

Puterile garantate.

de

autonomie

N

i

(Subseris)

şi organizare, statornicite de

a

«Sofronie,

ei

Mitropolitul

Moldovei.»

„Anexa B. Petiţia: No. 1.300 a Loeţiitorilor de lipiscopi de Roman

și de Huș către Adunarea,
1858 (12 Ianuarie 1859):

electivă a Moldovei,
_
a

din 31 Decemvrie
De

«Onorabilei Obștești Adunări a Principatului Moldovei.
a
- «Pe principiul. vechilor instituții ale acestui Principat ;
.
a
„i «Pe principiul regulamentar al. Obicinuitei Obșteşti Adunări;

|
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«Pe principiul chiar și al'art. 1 din Impărătescul Ferman din anul.
trecut
1857, după care s'a convocat Divanul ad- hoc, clerul n'a fost depărtat
din

Adunările naționale;

.,

pt

«Po, aceste principii dar. şi Convenţia din 7 (19) August, prin art, 18,
statoiniceşte că Mitropolitul țări cu lipiscopii eparhioţi sunt de drit
chemaţi
a luă. parte: ca membri: la. Adunarea: Obştească.:
i
«În privirea: acestor mai. de sus acte oficiale; :
E
«In privire. ci În anul irocul, am făcut parte îîn corpul Adunărei,
fără nici
O contestare;-.:
|
«In privire că Inalt Prea Sfinţi: Sa Părintele Mitropoli
?
tul, ca
« Prezident al:
acestei onorabile - naţionale Adunări, „prin :adresele cu No. 2.025 şi... din
18
ale lunii .curente,. ne-a' făcut invitare ca să venim spre'a :luă parte la luerările ei;. în: privire că chiar Guvernul de astăzi, prin «Monitorul» cu No... 3
deşteaptă po! toţi “membrii Adunărei fără, excepţie să: vie spre deschiderea
ei; Noi, ea cei ce. ne-am cunoscut că suntem. membri. “permanenţi ai:.Adunărei, am. și: venit la ca. In potrivă însăra tot felul de. .rezon, ne. vedem
acum respinși din sânul ci.
-

«Această respingere cunoscând-o de nelgală, subscrişii, în faţa a acestei ono-

rate Adunări

și a, naţiei,

o! “protestăm

şi rugăm

înregistreze în: actele onoratei “Adunări:
CI
!

a
N

ca protestaţia

noustră

să. se

ia

«Locotenent de Episcop al Romanului, (s.) Nectarie,
E
7
"Episcop Sotiriopoleos,
il.ocotenent de Episcop al Ilușului, (s.) Calinic,:

Episcop. Mariopoleos».

pi ocesiul Ves val 1
lanuario. 1859:

a Adunare

a

Blectivo a Moldovei, din: 5 3

DR

5)

;

«Anul 1859, şodința din 3 Ianuarie.
«Şedinţa a patra se deschide la 11: ore dimineaţai! sub preşedinţa. d- lui
Vicepreședinte Petru :Mavrogheni.... i! --.!
:
„«D- l Secretar Nicu Roset cetește apelul nominal, la care sunt faţă 51 membri,
iar absenţi 22, și anume: “Inalt Prea Stinţia Sa Părintele: Mitropolit, bolnav,

şi. d-l N. Conaki. Vogoride nu a venit!

«D-l Grigoriu! cetește o

reclamaţie a “d-lui

Logol. Lascar Canlacuzin

Păşianiu; prin 'care cere înscrierea sa în lista candidaţilor 1 a domnie. (Anexa
A). Adunarea hotărește trecerea sa în lista” candidaţilor.
„«D-l Scoretar G. Hasnaș coteşte o declar aie a d- lui Kogălniceanu, pin care
cere a se șterge din lista, candidaţilor | a domnie. (Anexa B).
«Discuţia se deschide asupra calidității tillur ilor d-lor 'Tulceanov, Vergati

şi Caravagile,. - Alegerea. d- lor Dulecanu și i Vergali se, anulează cu 35 „bile

G6G

00

negre, contra . 15 “albe,
12 albe. .:

DIMITRIE
și a
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d-lui Caravasile

*
. cu

32. bile

negre

în

contra

Anexa A. Petiţia Logofătului Lascar Cantacuzin cutie: Adinare ca

Electivă a Moldovei,

din 30. Decemvrio, 1858 (1 Ianuarie 1859):

«Onorabilei Adunări Elective.—S
E
ubscrisul, cunoscându- “se cu însușirile cerute

„de art. 13 din Convenţie, nu se vede trecut în lista Candidaţilor
'la Domnie,
publicată: prin «Monitorul: Oficial»: sub No. 21. In asemenea privire, cu'respect reclamă la Adunare

recunoașterea

dritului său, netăgăduit după

îînseși

„actele aflătoare în arhivele Guvernului. Ele dovedesc că am ocupat funcţii
publice. peste. doisprezece ani, și anume: Inaintea - promulgării : Regulamentului. Organic, am : fost, membru în. Departamentul. Pricinilor străine. După
punerea în lucrare a acestui aşezământ, am fost -Prâzident judecătoriei din
lași, membru la Divanul de apel, şi îndată Vornic de aprozi; mai apoi membru
al Divanului domnesc, și în cele din urmă, mai mulți ani,
am fost Ministru
de. Finanţe; pe lângă adestea, am fost şi deputat în Obșteasea Obicinuită Adu-

nare, în sesia începătoare dela 12 Decemvrie anul 1841. -Onorabila Căimă-

cămie declară. necompletarea,. listei, din lipsa izvoarelor cari ar [i putut. să-i
dea lămurire exactă. Așă dar, în privirea - funcţiilor mele, Guvernul: posedează actele cari sunt cele mai adevărate izvoare. Cât pentru: vârstă, :socot
că.pe cât Căimăcămia,

pe

atâta

întreaga Adunare

doeală, căci esto: un lucru vederat. lar apoi, pentru

nu

are

cea

mai

mică

în-

condiția venitului, dacă

listele electorale” ale ținuturilor laşi și pooani unde sunt trecute moșiile mele,

nu ar fi do: ajuns, mă mărginesc a înfâţişă po lângă aceasta un singur contract! de! împosesuire a uneia din moșiile mele, care se vade tinibruit chiar în
lipsa mea din patrie, cu mult înaintea promulgării Convenţiei din 7 (19) August.
|

(Subscris)

el.

Cantacuzin».

„Anexa B. Petiţiunea -d-lui Mihail Kogălniceanu. „către : Adunare ca
leotivă a Moldovei, din 3 (15) Ianuario 1859:
“ «Onorabilei “Adunări 'gohorale a] Moldovei.——In. memorabila zi din 7 Octomvrie 1857, subscrisul, ca deputat al proprietarilor” mari ai ținutului: Dorohoiu,

în sânul Adunării

ad- hoc,. convocată

îri puterea

Tractatului de

Paris, spre a

rosti dorinţele naţiei române, am avut onoarea de a face o propunere. care
cu entuziasm s'a adoptat de întreaga Adunare, afară de două glasuri, care
apoi, două zile în „urină, s a aclamat î în unanimitate de, Adunarea” din țara

suroră, și în sfârșit,“ s'a salutat de întreaga nație ca marca, veciniea și mân-

duitoarea dorință, a neamului nostru: — Unirea Principatelor Roniâne sub un
Principe străin. . Intre” puternicele argumente - ce. sprijiniau . acea .pro punere,

prefăcută apoi în dorinţă naţională, figurau următoarele considerante:
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„+ «Luând în privire că dorința 'cea mai mare, cea mai generală, acea hrănită de toate generaţiile trecute, acea care este sufletul generaţiei: actuale,
acea care, împlinită, va face fericirea generaţiilor viitoare, este Unirea Principatelor intrun singur Stat, o unire care este firească, legiuită şi neupărată,
pentrucă, în Moldova şi în Valahia, suntem acelaș popul omogen, identice
ca nici un altul, pentrucă avem acelaş început, acelaș nume, acecaș limbă,
aceeaș religie, acecaș istorie, aceeaș civilizație,. aceleaşi instituţii, aceleași legi şi obiceiuri, acelcași temeri și aceleași speranţe, aceleași. trebuinţe de
îndestulat, aceleași hotare de păzit, aceleaşi dureri în trecut, acelaș viitor

„de asigurat și, în sfârșit, aceeaș misie de împlin— it;
Luând însă în privire
că, pentru ca Unirea Principatelor să producă tot binele ce se așteaptă și în

“ lăuntru și în afară, este

trebuință da a se instituă

un guvern. tare,

stabil,

„respectatîn lăuntru de toți, şi: sprijinit în afară: de marea fămilie a. Caselor

domnitoare; că un asemenea guvern nu ni-l poate da regimul viţios ul dom“niilor elective și schimbătoare, cari, istoria este martură, n'au produs decât,
anarhic prin rivalităţile și ambițiile deşilorși mulţilor aspiranţi, slăbiciune
- și corupţie prin abuzurile și nepotismul lor;— Luând în privire că Principa” tele sunt însetato
de legalitate, de 'stabilitate și de dignitate naţională, voind

a trăi cu însăș vieața lor, şi că acestea nu se pot dobândi decât: puindu-se

” în capul Principatelor-Unite

un Prinţ Străin, ales dintre dinastiile domnitoare

“alo Europei, afară de acele alo Staturilor vocine,

spre :a 'nu motivă' străine

“înrâuriri,..>
:
e
a
«Argumentele mai sus citate, departe de a se slăbi dela 7 Octoimvrie 1857

“ încoace, mau făcut decât a se întări. Abuzurile: guvernămintelor efemere sub
„cari am trecut, toată activitatea ţărei întrebuințată în simple cestii de persoane, rivalităţile
și: ambițiile deșilor și mulţilor aspiranţi de domnie, cari
" obosesc ţara şi corump naţia de nai mult de doi ani de zile: — toate acestea
„dovedesc

că: singurul

chip de:mântuire

pentru

în realizarea dorințelor formulate
de 'âmbele

ncumul

și patria, noastră stă

“ţări surori în zilele “memora-

“bile din 7 şi 9 Octomvwric 1$57.. Europa a putut să nu ne încuviinţeze aceste
dorinţe, însă ca nu a: putut să nimicească. convieţiile noastie şi aspiraţiile

noastre. Cu acoastă rezervă, Puterile garante, cel puţin în majoritate,
au
subse
- Convenţia
ris din. 7:(19) August 1938; cu această: rezervă,şi Românii
„au primit-o ca țelul final, .cu toate restricţiile ci: Convenţia, totuş .ne' recunoaște și ne-o
și: promite
.
împlinirea marei dorinţe : Unirea Principatelor.
„Voind dar a rămânea consecuent cu mine: însumi, și novroind nici: măcar
“indirecta, dezice aceeace odată am zis cu atâta solemnitate, viu' dara rugă
“pe onorabila

la domnie.

Adunare.ca

să .hinevocască

n
DELIR

-.

=:

a mă

„șterge din

N

lista 'eandidaţilor.

ae

(Subseris) «Mihail Kogălniceanw,
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"Procesul verbal V-a Adunar ei Pleclive. a Moldovei, din 4 (16)
Tafiiaria 1859: |
ÎN
a
i
SE
|
ăi

:

E

a

.

HI

“

cAnul 1859; luna. Tanuarie, în i zile. a
+ «Şedinţa se deschide -la 11 ore de dimineaţi, sub preşedința Tati P, rea
“Sf. Sale Părintelui Milropolil..

Dl

„

A

.

i.“ aSe ceteşte apelul nominal, la care au: fost de faţă 54, membri. A
„i «Se ceteşto procesul verbal al ședinței wecule; care se adoptează de Adunare

« Riră vreo modificare.
-.
"Se dă cetire' “următoarelor

i
peli! Hi e 1) A. d- lui Grigorie

a“
Balş (Anexa A);

2 a d-lui lancu Docan' (Anexa B);:3! a d-lui- Costache, Ghilka
. (Anexa C);
-:4) a d-lui I.- A. Cantacuzin (Anexa D). “Toate cererile acestor petiţii,. privi-

- toare'la îrscrierea : sau: ştergerea peliționarilor din. lista cancidaților la
- donmie se: încuviințează de Adunare cu «unanimitate, . .
aa
Ii». «Se: ceteşte petiția Prințului . Gr. Star dea; prin! care cere a, se înscrie în

“lista candidaţilor la: domnie. (Anexa: E).

DR

Ie

-:i «Se: 'ceteşte petiția, Pr. Gr. Sturdza către Adunare cu acocaş cerere:S. (Anexa F),

- n«Se-'deschide discuția asupra adimilerei sau: „neadmilei ei, Prințului. Gr.
' Sturdza

între candidații la domnie.

e

cei

i

pi

i«D-l: V. Alecsandri:: Insuflat. de -un spirit de. coneiliare, fac apel da, simţi” mintele: Prințului Sturdza. „Ambiţia: de a deveni:. Domn este. o ambiţie n0bilă, însă Prinţul Sturdza nu şi-a căpătat îndestule titluri pentru a pretinde
“la acest; înalt 'post. Vie mai întăiu în mijlocul nostru, lucreze. impreună
:noi, arate: devotamentul

cu

cerut și,i, atunci numai,: va: putea aspiră: şi lu Domnie.

«Pr, Gr. Sturdza :-Nu' am dat: reclamaţia. pe. nădejde de a fi ales. Domn.
"Știu cum majorităţile: se fac într'o' Cameră, cum ambițiile se.pleacă, inaintea
„unei

perspective: personale. Din

parte-mi,

orice sacrificii s'ar, „cere,

„a le da,.pentru a ajunge la: un scopimai.mare.

- pentru Domnul. ce. va votă Unirea Principatelor.

Voiu

sunt gata

da.votul meu

e

numai

i.

«D-l A. Panu. Sunt dator a: lămuri cauza pentru care. Căimăctumia nu i
înscris pe Prinţul. Grigorie - Sturdza în - iista candidaţilor, la domnie. Căimă-

„cămia a avut dinaintea ochilor Convenţia, care e sfântă,-din care, atras in-

spiraţiile cugetărilor ci. După pirerea ci, serviciile Prințului Sturdza.nu răs- pund la condiţiile Convenţiei. Ea a mai fost împiedicată de a înserie, în listă

“pe Prinţul Sturdza şi după jurnalul judecătoriei de Fălciu, care contestează
„venitul: anual, :; Căimăcămia dar a trebuit să supună . roclamaţia,: Prințului
“ Bturdzai Adunărei,:

fâră a prejudecă - cestia.: Adunarea „inspirată

„tism și - chemată de a pune. baza: noului
* demnă

și a hotări orice cestie cu dreptate

edificiu

național,

şi nepărtinire,

de

patrio-

va. căută.- a fi

Adunarea să do-

yedească „că nu. merge după majorităţi făcute de ambiţii; Adunarea să urate
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-ică'ea'va sui pe tronul lui Stefan cel Mare : numai: pe cei mai demni fii ai
săi, cari vor aveă încrederea şi iubir
. ea
ţărei. Conjur.pe "Adunare. săi fie
- dreaptă și să înscrie
. pe Prinţul Sturdza în lista candidaţilor la domnie;

atunci va dovedi că ea nu lucrează! în spirit de partid, ci numai în acel
al dreptăţii, al. înţelepeiunei şi al demnităţii unei Adunări naţionale.

«D-l C. Hurnmuatzahi: In petiția, adresată Adunărei, Prinţul Gr. Sturdza 'a
“declarat că dacă:un interes mai mare al Românilor ar-cere,:ca fiecare din
îndrituiţi să: renu
la: nţe:
candidatura sa la domnie, “Luminarea Sa s'ar simţi
„” fericit a- so retrage. Dar astăzi, când ne 'allămpe tărâmul Convenţiei, Luminarea Sa ar părăsi o datorie : cetăţonească, dacă n'ar reclamă: putință de -

a fi- folositor țărei într'o sferă, mai întins
: ă.
Dacă Prinţul Sturdza nu a făcut

: destul pentru. ţară: spre a aveă

dreptul :de-a pretindela domnia

ci, cine din

"acei inscrişi în lista candidaţilor de domnie a ficut mai mult decât Lumi-

narea Sa, care a luat parte la .resbelul din: Orient,: alăturea cu armatele na-

ţiilor celor mai civilizate și:
“lumea ştio--că 'acel resbel s'a
“amaneturi.:
Cât pentru venit;
sesic și preţeluirea făcută de
n eD-IL

s'a luptat pentru: eliberarea Principatelor? Căci
întreprins; *pentrucă aceste țări se. ocupauca
Luminarea Sa îl arc; dovadă contractul: de poșapte proprietari.
Da

Catargiu
: Prinţul Sturdza afăcut

mult rău în” ţară, dovadă

„urmate la-1848. Eu :cer să se 'aplice "Constituţia în. toată.

vreau indulgență.

">."

ic

a

cele

puterea ei' și nu

a

-: «Prințul Gr, “Slurdza: De vrems 'ce se amintesc tristele timpuri pentru
țara” noastră, viu a declară cu. francheţă şi mulţumire “purtarea * mea,-; dela

1818. Conștiinţa nu mă mustră că am

"în ţară, înainte -de' 1818, ani vorbit

"o

fâcutvreo faptă rea. Când am. venit

tinerimei înflăcărate de progres totdeauna

în sensul cel mai liberal. La 1838, ca adiutant, am fost poruncit a conduce
coloană de "militari și a 'arestă, însă nimănui nu am făcut vreun âtac. La

“asemenea! împrejurări, icei ce apără: progresul suferă. mai totdeauna.
«D-l M. Costaki: Ca şi-în rândul
“Prințului

trecut; apelez şi: acum.la simţimântul

Sturdza,: ca să se mulțumească : cu! simplul rol':de. câtăţean.

Eu

“contestez 'drepturilo'sale de î candidă la :domnie:! 1: Pentrucă: acoastă..can: didatură-teste” anticânstituţională; 'căci': Prinţul Sturdza n'are zeco'-ani de
“serviciu,
nici n'a fost. reprezentantul. ţărei, trimis de vreun ţinut; 2. Pentru-

: că: această candidatură 'este .antinaţională, căci: n'aş vrea ca să avem, în
"lista candidaţilor,. un' om care: să fie înseris işi. în aceea a pașilor turcești.
si
" "Oricare

lie rolul jucat “de Prinţul

Sturdzi

la 1838, aceasta n'ar trebui să

“nibă' înrâurire asupra'hotăririi noastre; ' cele atunci: petrecute: sunt: îndostul

'de triste, însă “Prinţul Sturdza:a executat numai acele poruncite de mai sus.
“"Unii: din deputaţi -cer'închiderea :discuţiei: Se pune
cuţiei, prin sculare

la vot închiderea dis-

și ședere; Rezultatul fiind îndoclnic, se pășește la votare
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Majoritatea de 35 voturi este pentru închiderea discuţiei;

contra au votat 18, iar.un membru. nu a fost față. ..:
ap
Se pășește. la votarea, prin bile pentru. adoptareaea sau neprimirea Privului
“Sturdza în lista candidaţilor la domnie.
iai
:
Prințul tur dza

n. se: admite

în

acea stă, -a aul

35, bile negre

și

19 albe..
Ie că
„i
SR RI
III Ra INIRE
Hi «Se cotoște o potiţie. nteigaeă Adunării de d- lor Kogălniceanu, Iacovali,

„Rosel-Teţcanu, Nicu Bălănescu şi” D. Aliclescu. (Anexele G, H.). :
«Se cetește o propunere a d-lui - Kogălniceanu, sprijinită de d- lor Iaco-

vahi, I. Gane, D. Bliclescu şi C. Ghika și care încheie:.
m
«1. Inainte de-a procedă la o deliberaţie privitoare la aplicaţia Convenţiei

din 7 (19) August, Adunarea declară “că cea întâi .trebuință, după cum și
-dorința cea mai aprinsă a, poporului întreg, este. tot Unirea, , Pminoipatelon
“Moldova și Valahia sub guvernământul unui principe străin. n
«2. Afară de aceasta, Adunarea declară că Domnul ce este a se alege şi „Comitetul central vor. fi meritat bine dela patrie, dacă vor întruni. silințele
lor cu acelea ale Adunirii, pentru a âsigură această unire în:, cel mai scurt
timp. (Anexa 1.)

«D-l 47. Costali face. un amendament, sprijinit do d- lor Alecsanări, Rola,

L.: Rosetti, C, Hurmuzali, Pisoski, O. Miclescu, G. Cuciureanu, A, Moruzi,
L. Catargiu, P. Roselli, A. Cuza și G. Iamandi. (Anexa. Il.)
|
«Adunarea rânduește o Comisie pentru a întruni. propunerea cu amenda: mentul. Membrii acestei Comisii sunt: d-lor Kogălniceanu, Panu, Hurmu-

“zali, M. Costali și L. Rosetti.

|

|

„«D-l Kogălniceanu ceteşte anexa. la Regulamentul Adunărei, privitoare la
IN
-alegerea Domnului. (Anexa, L..),
«D-l P. Bălănescu. Nu ştiu de ce se pune la, vot public. conştiinţa nu
trebue să fie siluită. prin nici un chip; a da vot public. ar fi a arătă neîncredere și ar fia călcă,. legea, care zice vot secret... ,
i.
«D-l.M. Kogălniceanu: Prin o epocă de transiţie am trecut astăzi dela
- Regulamentul Organic la Constituţie; această stare . de transiţie- ne-a expus
“la.feluri de înrâuriri, la mijloace. noiertate, la corupţie, şi intrigi. "Ţara are
nevoie de o dovadă. solemanelă a integrităţii şi a ncatărnării noastre. Ducă
„Domnul ce. va, ieși din urna alegerei va fi neplăcut ţărei, de ce toţi deputaţii
„să tragă asupra lor ura ci? De ce să nu se vadă pe faţă, cum fiecare din ei
își înțelege. misia sa ? “Votul public este garanţia cea mai nare. de morali„tate; tot omul liber. şi cu, curajul. conștiinței, lui trebue să lie pentru un

„ asemenea vot. Constituţia în privirea alegerei Domnului nu prescrie scrutinul
tainic. Prin

urmare, „Io vot public, domnilor,
«
ș i țara să ne judeca».
:

.

„?

_

e

Pe

;
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Această anexă a "Regulamentului se pune “la vot, și Adunarea'o adoptează
în unanimitate, fâră vreo modificare.
Şedinţa se suspendă şi se redeschide 'sub președința d-lui Vicepresedinte

” P. Mavrogheni.
“ Biuroul dă cetire unei adrese a d-lui Logofăt Ştefan Catargiu, (Anexa M. )
D-nii Logof. Petrachi Roset Bălănescu și Vornic Poră discul declară «că voesce
a fi şterși din lista candidaţilor 'la: domnie.!
.
Se ceteşto comunicaţia Căimăcămiei pentru înscrierea d- lui “Colonel: A.
Cuza în lista candidaţilor lu domnie. (Anexa -N.)
Se ceteşte o: propunere a d lui Kogăliceanu privitoare lu Lista Civilă a

Domnului. “(Anexa 0.)
i
Se ceteşte art. 14 din Convenţie; privitor la aceasta. !
«D-l V. Alecsandri : Avem un proverb vechiu: «banu-i ochiul dracului.»
De mulţi ani suntem fascinaţi de acel ochiu. Lista civilă trebue micşorată;

acum au „lipsit hărăzirile făcute mai înainte din partea, Adunărei, și cu sunt
de părere a se însemnă pentru lista civilă:o sumă mai „moderată, iîns ă nici
prea mică; propun 30.000galbeni:pe' an.
:
«D-l ]. Radu: Noi avem a alege Domn ca să fie plăcut. naţiei, el va fi
dar de sigur sărac. Să-i dim o listă civilă cu care să „poată face şi. mmilos-

tenii; propun și eu suma, de 30.000&galbeni. .

i

«D-l M. Kostaki: Lista civilă a șefului Statului trebue să [ie în proporţie
cu venitul Statului. Prezidentul Staturilor-Unite are 50.000 galbeni. Domnul
nostru se! poate dar mulțumi cu 24.000.
|
E
«D-l M. Kogălniceanu:. Până acum -se da, mult Domnilor, pentrică şi
Domnii dădeau mult pe aiurea; acum Domnul n'are să mai dea, nimica; și
unde va, trebui de: dat drept şi legiuit, va da țara. Cât pentru mile şi pomeni,

este! Departamentul! bisericesc. : Ţara noastră are nevoie de economii;
nu n

nouă

trebue un Domn luxos; ne trebue un Domn, un cetăţean; bun Român,

simplu și modest, ca; şi țara noastră. “Gândiţi-vă, domnilor,

că acei 6.000

galbeni, cari voiţi a-i adiogi peste 2.£.000, nu numai noi'avem să-i plătim, ci
și “acei cari drept toată averea n'au decât trențele.» . :.Sata
Să cetește: amendamentul d-lui V. Alecsandri. (Anexa P.)
“Votul prin sculare şi ședere fiind îndoelnic, se pășește la votarea amen-,

damentului. prin apel: nominal; votează „pentru amendament: 31, coritra:20;
p'au fost faţă patru membri. '--:
i
Adunarea adoptează în urmă, În majoritaie, propunerea

"ceaiut, cu concluzia din amendamentul d- lui Alecsandri.

si
i
d-lui. Kog păi

“ Felărâr ea Adunărei aceasta glăsueşte : *
ÎN
«Luând în' privire trebuinţa ce este do a se hotări Lista Civilă a Domnului,

în conformitate cu art. 14 din Convenţia

din 7 (19) August

1858,

întrun
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»

chip cu totul îndestulător pentru. trebuinţele Domnului, însă totoda
tă și neatârnat de orice înrâurire străină, Adunarea încuviințează:.

«1. Lista civilă a. viitorului Domn, pe. tot timpul

domniei sale, se “hotă-

roşte a fi de treizeci mii galbeni pe an.

:

DE

„142, Domnului se. dă spre locuinţă . partea stângă 'din palatul Ocârnuirei

cu mobilaţia- sa, atenanţele

și grădina. Reparaţiile mari vor [i pe contul ţărei.

«3, Statul nu va plăti altă suită Domnului decât un şef de Stab și patru
adiutanţi, »
|
|
Cu încuviințarea, Adunărei, "se ridică, ședința la 3 oare “după amiază de

către, d-l.. Viceprezident, invitându-se pe d-nii deputaţi a se.conf
ormă art. 1!
și 2 din anexa Regulamentului, privitoare la alegerea Domnului,
şi:se anunţă
viitoarea

întrunire

tim
DE

pe

Luni, în

inu

5

Ianuarie,

II

a

a

” Aneacti A. petiția d. lui Grigorie

Moldovei,

PO

DI

a

«Presedintele Adunărci, (subscris) Sofronie, Mitropolit»,
- (Urmează

Lals

din 3. (15) lanuario 1859:,

semnăturile Secretarilor):

către Adunare ca ilectivă

a

«Onoratei ' Adunări Elective a Moldovei. — Văzându- -mă trecut în lista” can-

didaţilor de doimnic, rog pe Adunare să mă şteargă: din: listă, fiindcă! nu
întrunesc e condiţiile prevăzute la, art, BB din Convenţie, adică. vârsta de 35 ani.
,
[N

.

Aneza

ate .

.

-

B. Adresa No!

B

(Subseris:) “Grigorie Balp,

ta

La

Căimăctimniei Moldovei. câtro „Adunare oa,

E leotivă ă Moldovei, din 3: (15) Ianuarie

1859:

Da

:

E «Onor abilei Adunări Eleotive a Principatulti. Moldaviei. D- Aga Iancu
„Docan, prin peliția. adresată Căimăcămiei, sa tâugguit că
d-lui. posedând

venitul a, trei. mii galbeni,

administraţia de Dorohoi nu l-a înscris în nu-

mărul, persoanelor cu asemenea veniţ, arătând că,. după.
chiar. „prețăluirea
Băncii, făcută împreună cu „judecătoria ţinutală Și. înformălu
ită de Divanul
de întărituri, moșia sa Dimachenii di, venitul citat: mai
sus... În privire dar
că, după lămuririle luate dela Divanul de întărituri, d-l
Aga Docan are ve„nitul cerut. de Convenţie pentru a, [i înscris în lista
candidaţilor la domnie,
Și fiindeă d-lui întruneşte și celelalte. calităţi, Căimăcăm
ia cu onoare poftește
pe onorata Adunare a luă în privire asemenea cerere! „spre
a sc îiiscrie pe
«l-l <Aga în.
î lista, candidaţilor. de domnie.
|
“(Subseriși:) V, SLurdz za, A. Panu,
LA. Cantae cuzin.
«Ministru Secretar de Stat, (s.) V. Alcesan 'dri,
.
«Şeful, secţiei, (5.). An tonia dizuaa.

,

-
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C. Petiţia d-lui C. Gr. Ghika către Căimăcămia Moldo
vei,

din 30 Decemvrie

1858 (11 Ianuarie 1859):

e

„«Inaltei Căimăcămii.—
Văzând numele meu figurând în lista candidaţil
or la
domnie, și. neavând, vârsta, cerută de Convenţie
pentru o asemenea însușire,
rog pe înalta Căimăcămie să binevoească a
şlerge numele meu din lista

pomenită.

e

i

:

(Semnat:) «C. Gr. Ghika.

Anexa D. Petiţia, d-lui IL. A. Cantacuzin către
Căimăcămia
dovei, din 29 Decemwvrie 1858 (10 Ianuarie
1859): |

Mol-

"" «Onoratei Căimăcămii a Principatului Mol
dorei.
In 'lista
— persoanelor cu
drituri de eligibilitate la domnie, anexată la:
ofisul Inaltei Căimăcămii din 28
Decemvrie, cu: No... ., văzându-mă și ipre
mine'trecut, viu a declară că,
lămurindu-mă, din metrica ce păstrez că-mi
lipsește vârsta cerută de Convenţie, această a mea înscriere . este o scăpa
re de „vedere, pe care rog pe
Inalta
:

Căimăcămie să 'binevocască a o îndreptă. --..
ra:
"

Sc

a

2

a

„.(5) sl. A. Cantacuzia»

„Ane
E.xa
Petiţia Prințului Grigorie Sturdza către Căimăctimi
a,
Moldovei, din 29 Decomvrie 1858 (10 Ianua
rie 1859);
” «Inaltei Căimăcămii a Principatului Moldavie
— i.
Eu, subscrisul, am toate
însușirile cerute de Constituţia, din 19 August
1858 pentrua fi înscris în
lista candi
daţilor de domnie,— căci am

37 de ani, sunt pământean și fiu din
Moldovan, am: ocupat: funcţii: publice în curgere
de 15 ani,”
dela 1834 până la 1819, pentru. cari servic
ii „am fost. onorat

părinte născut

cu rangul de
Logofăt mare; am, chiar după cea, mai rigur
oasă prețăluire, din moșiile mele
Duda și Sule

nii,
din ţinutul Fălciului, venit de mai, bine de

3.000 galbeni
pe an şi, în sfârşit, pentrucă nici atârn, nici
pot atârnă de vreo jurisdicție
străină, de vrome ce chiar când mă aflam în
armata otomană, niciodată nu
am renunțat la drepturile mele de indigen, -lăsân
d a zice că. după capitulaţii

un Român în patria sa nu poate. niciodată atârnă
do jurisdicţia Inaltei Porţi. Cu
toate aceste

a, nu, mă văd, înscris, în lista candidaţilor de -domn

ie, publicată
prin No21. al «Monitorului Oficial.» Pentru aceasta,
rog pe Inalta Căimămie să binovocasa că
luă în consideraţie necontestabilele
mă înscrie în lista, candidaţilorde domnie, | S mele drepturi și a
N
|

Anexa

(Subscris:) «Prinţul Grigorie, Sturdza». -

F. Potiţia, Prințului Grigorie Sturdza, către
Adunarea Elec-

tivă a, Moldovei, din 3 (15, Ianuarie)..1859:

|

i

«Onoratei. Adunări a Principătului Moldovei.—
Dact: vreun-interes” mare al
naţiunei ar core ca fiecare din îndrituiţi să renun
țe la candidatura de domnie,
Analele A.
R.—Tom.

XXXI V.— Memoriile Secţ. Istorice,

43

674.

|
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cu m'aș: simţi, fericit a face cal dințâiu această jertfă;
însă când nec, aflăm în
această privinţă pe terenul constituțional, eu socot
că aș părăsi o. datorie
de

cetițean, dacă nu „aș reclamă putinţa de a. fi folositor
patriei mele într'o
sferă mai întinsă, cu alte cuvinte, dacă nu aş reclamă
dreptul ce-mi este

închezeșluit prin Constituţie de a [i înscris în lista candidaţilor
de domnie.
Insușirile cerute pentru aceasta. de Convenţia din 19 Augus
t 1858 le am

toate;— căci am ,37. de ani; sunt pământean și fiu de părint
e născut Moldovan;
am, din moșiile mele Duda, şi, Sulenii venit de 3.100
galbeni, după cum se

dovedeşte din alăturatul. contract de îm posesuire, lucrător
dela Sf. Gheorghe
anul trecut și înregistrat de Vistierie înainte de iscălitura Conven
ţiei, iar după
cea: mai exactă prețăluire, făcută la; 29 Decemvrie anului
curent de către
Șapte proprietari

și

posesori .din. conținutașii . mei; am. ocupat, ca militar
,

funcţii publice, dela 1834. până la 1849, pentru

cari servicii am fost onorat

și cu rangul de Logofăt mare; și, în sfârșit, din momen
tul unde domnii alegători din Capitală mi-au fâcut onoarea a mă. numi
reprezentant al ţărei, din
momentul unde această Adunare a recunoscut mandatul
meu, cu astăzi mă

aflu cu o însuşire mai mult, aceca de

mându-mă
pe

aceste

binevoească,
a luă

a fi ficut parte din Adunare. Reze-

legale -temeiuri,. viua rugă. pe onorata Adunare
să

în consideraţie necontestabilele

serie în lista, candidaţilor la domnie,
o

„ Aneza

i

Ma

G.. Comunicarea

mele

i
EI

drepturi și a mă în-

NE

(s) «Grigorie

făcută Adunărei Elective

Sturdza»,

a, Moldovei.de

“către: cinci deputaţi, in' 4 (16) Ianuarie 1859:
ee
2
„„«Onorabilei“ Adunări Elective.—Alăturata petiție de mai mulți
onorabili cetățeni către onorabila, Adunare o supunem Camerei:
(Subserişi:) «A. Kogălniceanu, Iacovaki, O. Rosetti-Teţo
anu,N. Roa
setti-Bălă
nescu,

Anexa

D. So. Miclescu»

H. Petiţia mai multor

cetăţeni către

Adunarea

a Moldovei, din 30 Decomvrie 1858 (11 Ianuarie 1859):

Electivă

_ «Onoratei Adunări Elective.— Dorinţa în unanimitate exprim
ată de Adunările
ad-h
a Moldov
ocei și a Valahiei, ca aceste țări surori. să fie întruni
t6. într'un

singur Stat și sub un singur Domn, dorinţă pe care Puteril
e Europeane au
recunoscut-o în principiu, și. către a ctreia, desăvârșită
îndeplinire Convenţia

din 7 August ne pregăteşte calea, dorința aceasta ne îndeam
nă astăzi a veni

să rugămpe Adunarea: Electivă a țărei ea, mai

înainte de orice alte lucrări,

să binevooască, cumpănind împrejurările de faţă, dreptur
ile Principatelor recunosc
ute de Puterile subsemnate în 'Tractatul dela
Paris Și-tendinţa spiritului

naţional, a cercet
dacă. ă,;
momentul: de:față este oportun

Unirei,

și, la. caz,a
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hotări mijloacele. pentru deplina ei punore în lucrare. Dovăda prâctică
izvo- .
rită din punerea: în lucrare a uuei părţi din Convenţie: de către Comisii
le .
Interimare, prin neidentica aplicare în ambele Principate a aceloraşi dispozi
ţii;
ființaîn sânul Adunărei Elective! de astăzi a: unei treimi din. umărul total.

al Adunăr
de membri
ei

cari, cu un an mai

înainte, au: socotitde oportună

unirea; aceasta, sut rezoane plauzibile cari no fac să credem că Adunarea

Electivă a ţărei va depune un vot afirmativ în favoarea unei. dorințe
pe care,
putem zice, ţara întreagă o are şi care-i singurul mijloc de a asigură
prosperitatea „acelor ţări. Subscrişii, crezând că, și astăzi ca rai înainte,
Unirea.

este dorința cca

mai vie a naţiei întregi,

şi “plini

de încredere în înaltul.

patriotism ce insuflă,pe membrii Adunărei, speră că rugămintea: lor va-găsi .

un

ecou

răsunător

în sânul

„Anexa :L. Propunerea

Adunărei

Eloctive».

.

-

|

SI

DI

prezintată Adunărei liiective a Moldovei de.

către :cinci deputaţi, în 4 (16) Ianuarie

1859:

a

câstăzi;' 1859 Ianuarie în 3 zile.
o o
cc.
,
mn
" «Adunarea 'ad-hoc trecută, întrunită în virtutea 'Tractatului de Paris, a pro-,

clamat în unanimitate, fără: două voturi, Unirea Moldovei. şi.a Valahiei sub.
un” Principe străin. Mandatul acestei Adunări 'a fost -înscris întreg în ma-.
rele act internaţional din 30 Martie 1856, care-i dăduse misia de-a formulă.

dorințele ţărei, şi când colegiile noastre electorale, cele mai largi şi mai.
independente ce avuserăm: până atunci, când ele au numit deputaţii, cari
au avut onoarea.
de a compune acea Adunare, fiecare alegător ştiă care este
fapta importantă, ce cră să îndeplinească mandatarii lor. Aceleași simţiminte
insuflau pe frăţii noştri de peste Milcov. Insă, şi amândouă Adunirile nu
au greşit întru: nimica în împlinirea datoriei lor, și fiecare din noi își aduce
încă aminte: cu ce entăziasm -din amândouă părțile s'a aclamat Unirea am-.
belor ţări. Adunarea -a făcut: dar cunoscut în adevăr întâia trebuinţă, dorinţa
cea mai mare a naţici române, și aceasta cu acea putere ce dă totdeauna în-.

trebuințarea legală a unui drept. recunoscut solemnel. !
«Departe de a clătină

fundamentele

acestui

i

drept, cele din: urmă

Confe-

rinţe 'nu'au făcut alta decât a le da.0 nouă consacrare. Nici una dintre Pu-:

terile Europei, nici măcar acele mai

puţin favorabile cauzei” noastre, nu

căutat să .revie asupra :marilor principii,

statoraicite

au.

într'un “chip irevocabil:

prin! 'Tractatul
:de Paris. Dreptul nostru, ca şi voturile noastre de atunci, au:
rămas -neatinse, și dacă întreagă realizare a acelei mai scumpe a noastre do-.

rinţe a: fost întârziată, 'aceasta este. numai din cauza unor consideraţii de in-,

teresuri 'speciale sau 'unor: temeri himerice. Incă și aceasta, mulțămi
tă în-:
tervenţiei Puterilor: amice, o putere fatală asilit a ni. se da:în faptă
mai.
toate cele ce cereum :'Unitate de legislaţie, de finanţe, de armie, de justiţie,
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fuzia. amânduror Adunirilor. întrun Comi
tet Central, și întrun oraș care este
destinat de Provedinţă, prin poziţia sa part
iculară,a. servi de legământ între.
noi. Intrun cuvânt, noi putem 'zice că
s'au așezat toate bazele noului edifi-.
ciu al „viitorului nostrii, şi că pe front
onul. său însuș-este înscris numele.
destinat,a uni de acum înainte amândouă
țările. Nimi
nu lipsi
c ă decât încoronarea mărețului edificiu, adică unita
tea Guvernământului, când -inimieii noștri au trimfat,:şi edificiul a. rămas
nesfârșit,
a

«Insă. un popor care suferi, de secoli, un
popor. a ctruia, desnădejde ar;
deveni cu atât mai mare,.cu cât. speranțele
sale au fost. vii, un popor caro :
aș

teap
câretă
voeşt
, e regenerarea, sa, acel popor ar trebui să
ştiesă facă şi
el covă pentru sine. Puind supremul țel al tutur
or aspiraţiilor.nu departe de .
mâna noastră, Europa pare că a. voit a no zice
si lacem o de pe urmă cercare. Am, trebui să justificăm astăzi speranţa
amicilor noștri, şi această Adu-

forţele sale, pentru a așeză pe culmea monument
ului cheia

cea
puternică, care va face edificiul nedestruct
ibil,. Dar nevoind, mai' înainte
de” timp, a aruncă patria, .care a suferit.
atâta; într'o. soartă întâmplătoare,

A

nare, atătâridu-se fiica demnă a aceleia care .a precedat-o
, ar trebui să intrunească toate

noi ne: mărginim în acest moment a propune ca
un vot, foarte. lămurit, foarte
unaniin, să facă cunoscut. țărei și .[uropei că
noi persislăm a doi - Unirea, ;
sub an Principe

străin. Să uitim, pentru un “moment: măcar
, împerecherile
dintr noi; să' cugetăm la fraţii noștri din
Țara-Muntencască, cu cari nu -ar
trebui să

facem

decit o: sirigură

nație,

după

cum nu avom

decât aceoaş..
limbă, aceeaş religie, acelaș interes, şi
să rostim. dorinţa ca, cât se va putea .
nai . curând, noul::și însemnătorul nume
al. patriei . noastre de Principate-.
Unite 'să se transforme întrun fapt, defin
itiv, irevocabil.
Ma
„»Dacă oarecari spirite speriate vor veni
şi vor zice că o astfel de manifestare
este cel puţin zadarnică, noi le vom răsp
unde că niciodată reprezentanții popo-

„ului nu fac în zadar cunoscute trebuinţele
şi dorinţele naţiei. Afară de 'aceasta,.
noi.avem să

numim un Domn, și cu dânsul va naşte
Comitetul Central din.
Focşani. Să ştie dar Domnul și Comitetu
l dinainte: cari sunt voințele acestei
Adunări. Să. nu. uite Domnul. niciodată,
să nu uite că, ales de deputaţii nației,. pentrucă totul nu cră,. încă pregătit
pentru a so. face: Unirea, el trebue.
să considereze .ca coa mai sacră a
sa datorie a grăbi fâptuirea acestei uniri,
.
pentru'a se justifică speranțele noastre
și pentru ca. ziua cea mai frumoasă .
a domniei

sale să .fio aceca când se va: scobori
de pe tron, după ce va fi
pus: cea.de pe urmă: piatră pe edifi
ciu. Totodată să nu. piardă din vedere nici. un minut

Comitetul Central, carele cel întâiu
va .aveă fericirea a,.
lucră În comun .cu fraţii noştri de peste
Milcov, că el are, mai mult decât
oricare din nouăl

e noastre instituţii, misia de a pregăti fuzia
și de 'a fundă.
-.
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unitatea României. Așă dar 'subscrişii au onoar
e a propune Adunării: urmă-

toarele propuneri:

.

Di

:

IE
„«Î.. Inainte de a procedă la o deliberaţie
privitoare la aplicaţia. Convenţiei
din 7 (19)

August, Adunarea declară ei, cea - întâia
trebuință, după: cum. și
dorinţa, .cea: mai “aprinsă a poporului între
g, este tot Unirea, Principatelor
Moldovei

şi a Valahiei sub Suvernământul unui Princ
ipe Străin.

» «2, Afară de aceasta, Adunarea

declară că Domnul

ce este ase: alege şi

Comitetul „Central -vor. fi meritat bine. de patrie
, dacă 'vor întruni silințele lor
pentru a asigură această. Unire în cel mai scurt
timp. .
e

e

(Subserişi:) «MI. Kogălniceanu, lacovaki,Î. Gane
.
rr
D. Sc. Miclescu.

Anexa

K. Amendament -la. propunerea,

Adunărei Elective

C. Gr. Ghika»

de mai' sus,

a Moldovei.în 4 (16) Ianuarie

1859;..

prezintat
.

«In privirea petiţiei ce sa cetit dinaintea,
Adunirei, subsemnaţii propun un
vot de recun

oştinţă Puterilor, ce au subseris Tractatul de Paris
pentru rscu-

noașterea și. garantarea

drepturilor noastre întemeiate pe capitulaţii, adăogând că, cu cea mai sacră şi vie părere de rău, au
văzut că cea mai una-

nimă dorinţă a naţiei române

din âmbele Principate, adică Unirea, Moldo

vei
și a Valahiei întrun, singur Stat sub.un Principe Străin
, a . rămas: neîmplinită, “Totuş naţia, română preţueşte. în Constituţia, dată
Principatelor ele-

mentele ce ţintesc Ja realizarea dorințelor, rostite de ciitre Adunările
țărilor.

surori la, 1857.

a

e

e

: (Subseriși:).
«M, Kostaki,0, Rolla, Aleesand ri, L. Rosetti, C.-Hure
,

„muzaki,

Pisoski,

C. Miclescu,

„6. Cuciu reanu,P. Rosetti,

L.. Catargiu,

A. Moruzi,

A. Cuza, G. lamandi»

...

„Aneza L. Instrucţii pentru alegerea Domnului,' votate de către

Adunarea Electivă a Moldovei, în 4 (16) Ianuarie

1859:

Di

"«Ş, 1. In ziua alegerii, se va țincă, la 10 ore de dimineaţă,
un' serviciu.
dumnezeesc în vechea catedrală a Sf. Nicolae, și la care vor
asistă toți mem-

brii. Adunărei.

Pa

a

a

pe

; «3. 2. Săvârşindu-se serviciul dumnezeesc, Adunarea.se
va transportă, în
sala şedinţelor sale..
o
a
Sa

«5. 3. Şedinţa va, fi publ
; însăic
publicu
ă l va fi admis numai în tribunele:

de sus. Nici un;străin, sub nici un cuvânt și nici o calitate
, afa
decât
rădoi
redactori ai: Procesului verbal, 'patru scriitori ai biuroului şi:
patru stenografi,.
nu va puteă fi primit în sala şedinţelor, precum nici în acea
a conferinţelor.

2 «$. 4. Guvernământul va luă toate măsurile exterioare spre a păstră buna
.
A
x

E
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orândueălă.: Garda, pusă pe la ușile din afară ale sali Adunărei,
nemijlocita ascultare a Prezidentului Adunărei şi a Chestorilor.

va fi sub

„ &$. 5. Odată ce ședința va fi începută, toată comunicaţia între deputaţi

și public va, fi. oprită până la săvârşirea votului.
,
. &$; 6. Şedinţa se va deschide prin facerea apelului nominal și celirea Procesului verbal al ședinței trecute.
|
|
„«$:

7. După

subscrierea,

procesului

verbal, Prezidentul

sau,

În lipsă,

un

Vicepreşedinte, sculându-se în' picioare, va, arătă că ziua pentru a 'se alege
Domnul 'Ţărei a sosit. El va chemă luarea aminte a Adunărei asupra marei
mișii,

pentru. care. ea este

întrunită, şi va ceti

în glas mare formula

-rului jurământ, „cuvenit de a se face de toți deputaţii şi anume:

«Juraţi că, în votul

ce aveţi a da, nu: veţi fi povăţuiţi

următo-

de nici o privire

„<d6 interes personal, de nici o îndemnare Sau înrâurire. străină, de nici o
«părtinire şi că nu veţi avea înaintea ochilor +voştri decât binele Principatelor“
«Unite şi viitorul naţiei române.»

“«Fiecare deputat, chemat unul după altul cu apel nominal de către unul din
secretari, se va apropiă de biuroul prezidenţiei, pe care va fi pusă Sf. Cruce, și
sărutând- -o va zice în auzul tuturor:

«$.

« Jur, şi Dumnezeu

să-mi fie întru ajutor».

8. După aceasta, sc va procedă de îndată la, alegerea Domnului."
so, Votul! pentru alegerea Domnului se va face public, . Şi anume

în

armătoril mod. In mijlocul salei va fi aşezat un biurou provizoriu, în capul
căruia, se va "pune Preşedintele sau, în lipsă, un Vicepreşedinte, doi seore-

tari şi patru 'scrutatori trâși În sorț' din întregul număr al deputaților. Pe
biurou vor [i de mai înainte pregătite tablouri cu deosebite rubrici, spre a

se înscric în ele' numele candidaţilor ce vor aveă voturi.: Deputaţii
țineă la locurile lor respective, până când, prin apel nominal, după
alfabetic, unul după altul va fi chemat de citre unul din secretari.
tatul chemat, sculându-se atunci de pe scaunul său şi apropiindu-se de
va, rosti în glas mare: «votez și subscriu pentru . .. (cutare)».” După
subscrie numele candidatului său în rubrica respectivă, deputatul

întoarce la locul său
nominal.
|

se vor
ordinul
Depubiurou,
ce va
se va

șiș va fi înlocuit prin deputatul ce-i urinează în apelul
.

«Ş 10. După săvârşirea votărei, scrutatorii vor numără voturile dobândite!
de fiecare candidat și Președintele va vesti Adunărei rezultitul. Acel co va
fi dobândit

mai multe voturi peste

majoritatea absolută,. adică peste jumă-

tate şi unul din numărul deputaţilor votanți, va fi: Domnul ales. . -.
"«Ş 11. Dacă la, accastă votare nici unul din candidaţi nu va fi dobândit
majoritatea absolută, atunci 'se va procedă la un al doilea vot; asemenea
public şi deschis, întocmai după procedura descrisă la $ 9.
a
3

12. Dacă

şi după a: doua votare

publică și deschisă, tot nici unul din
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candidaţi nu va fi dobândit . majoritatea absolută,. atunci se „va. procedă .la
balotaţia cu bile albe și negre, și' anume în deosebi pentru fiecare din. candidaţii ce 'vor fi avut voturi pentru Domnie, ; începând dela, acel. care. va. fi

avut cele mai puține glasuri şi sfarşind cu acel care va fi adunat mai multe
voturi,

.......

i.

”

„«Ş 13. In timpul balotaţiei,

Di

i

ia

reni

toţi. deputaţi se ;vor ţinea. fiecare la, locurile

lor, nesculându-se decât unul după altul, i in urma apelului nominal, 'spre a
luă parte la; balotaţie.
SE
VE
ar mi

„a$ 14. La sfârşitul fiecărei. balotaţii pentru focare candidat, scrutatorii vor
numără

în iveală numărul bilelor albe şi: negre, şi. Preşedintele va vesti Adu-

nărei rezultatul, înscriindu-se acesta în tabloul anume. pregătit; şi. adeve- rindu-se de întregul biurou și de sorutatori. Acela, din toţi gandidaţii care
va, fi dobândit cel mai mare număr „de bile albe peste majoritatea absolută,
va, A Alesul Domn...
.
pt
Ia:
ua
.
Ş 15. Dacă, după săvârșirea valotaţial tuturor candidaților. ce
e vor fi avut
votau la întâia şi. a, doua votare publică, doi: sau trei candidaţi, :cari la balotaţie. ar..fi adunat cele. mai multe bile albe,. vor avea. un număr.egal,.de
bile, atunci se va procedă la o a doua balotaţie între :aceşti singuri 'candidaţi, trăgându-se, la caz de a fi trei sau patru,în sorți: numele aceluia care

„va trebui mai întâiu să se baloteze cu: ceilalţi. Acela care, în urma acestei
balotaţii, va adună numărul cel mai mare de bile albe, va, Îi Definitivul
Domn. ales.
:
:
,
:
5
CE
_. «$+16. La votul public și. deschis, nici
n
un candidat nu i poate. yotă pentru

sine. Asemenea el se va abțină delaa balotaţio, ecând numele său, va fi „supus,
bi
tat
:
acestei operaţii.
«Ş 17. Balotaţia sfârşită şi rozultatul anunţat Aduniiei, Preşedinte Adunărei 'va subscrie de îndată procesul verbal împreună cu secratarii şi serutatorii, “Tot atunci, Adunarea va păși la subserierea a doui acte de mai

înainte pregătite (lăsându-se numai numele Domnului în. alb). Intâiul act va
constată, alegerea de Domn făcută în persoana. - „(eutare); al doilea; activa
fi notificaţia din partea .Adunărei generale a Moldovei către . Maiestatea Sa
Imperială Sultanul a alegerei

de Domn, şi cerând investitura, „În conformi-

tate cu articolul 12 din Convenţia din 7? (19) August 1858. O a treia + împărtășire subscrisă de Președinte şi de sceretari se va face : Locotenenţei
princiare, despre alegerea Domnului, şi făcândutse invităţie ca “de îndată stii
predeă frânele Ocârmuirei. Aceste trei acturi subscriindu-se, Prezidentul cu
toată . Adunarea, sculându-se în picioare, va, proclamă îîn- glas. -mare pe alesul
Domn al 'Ţărei Moldovei,
.:.::
Să
ga
acacia

„«Ş 18. Dacă Domnul ales.va fi fagi îîn: Adunare, el va a invitat de. către

Prezident ca să se sue la tribună și, în fața Adunărei Şi a fărei, să facă ju- |

680
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ământul cuvenit. Dacă alesul nu va fi faţă, se va nuini do îndată o deputaie, compusă de doisprezece membri ai Adunărei, spre a aduce pe Domnul
ales în sânul Camerei. Domnul se va sui la tribună și, înfăţișându-i-se Crucea

și Evanghelia, va face în glas mare următorul jurământ:.

«Jur în numele Prea Sfintei Treimi și în faţa 'Ţărei mele, că voiu păzi cu

«sfinţenie drepturile și interesele patriei, că voiu fi credincios Constituţiei în
«textul și spiritul ei, că în toată domnia mea voiu priveghiă Ja: respectarea
«legilor pentru toți și în toate, uitând

toată prigonirea şi toată ura, iubind

«deopotrivă pe cei ce m'au iubit şi pe cei ce: m'au urit, neavând înaintea
«ochilor mei decât bineleşi fericirea naţiei române. Așă Duninezeuși com«patrioții m6i să:mi fie întru ajutor!»
e

“i a$ 19. .După aceasta, Președintele va 'îmmână Domnului tustrele actele
citate la $ 17 şi.va, declară ședința rădicată,
E
«Ş$ 20. Uşile se vor deschide

și Domnul, urmat de membrii Adunărei Ge-

nerale, va intră în sala “Tronului unde,

suinduise pe tron,va primi guver-

nământul din mânile Comisiei Interimare, ale căreia puteri în acest minut

“vor conteni.' Ministrii vor face raporturile lor Domnului și ordonanțele: inilitare de; toată arma i se vor. înfăţișă.
aa
«$ 21. In minutul suirei pe tron, o salvă de artilerie de 101 tunuri
şi €lo-

potele dela toate bisericile vor vesti Capitalei instalarea: Domnului Stăpânitor
al "'Țărei” Moldovei.
ă
e
o
|
«$ 22. Aceste Instrucţii se vor împărtăși de îndată Locotenenţei Princiare,

pentru ca în timpul cuvenit să: reguleze localitatea cuvenită
şi celelalte ser„.Dări publice pentru întronarea Domnului, conformându-se întru
aceastala

vechile datine însemnate în 'arhivele şi în istoria țărei.

Membrii Comisiei, (subscriși): P. Mavrogheni,
L. Rosetti,

M,

„. Anexa.M. Petiţia Logofătului Ştefan Catargiu
Electivă, a Moldovei, din 4 (16) Ianuarie 1859:

|
Kogălniceanu,
Costaki»

către Adunareă,

_cOnoratei Adunărei Elective! Logofătul Ștefan Catargiu. Văzându-mă, în
Monitorul

Oficial, trecut în Lista Candidaţilorla Domnie, după drepturile
„ce le am după Convenţie, cu rog pe onor. Adunare a mă șterge din
această
listă pentru această alegere.
|
.
|

|

a

|

(Suhscris) «Şt. Catargiu»

„ Aneza N. Adresa No. 5 a Căimăcămiei Moldovei către Adunarea
Electivă a Moldove
i, din 4 (16) Ianuarie

1859:

-

Se

"- «Onorabilei Adunări Blective a Principatului Moldovei. — Prin
scăpare din
- vedere, netrecându-se în lista candidaţilor la domnie pe d-lui Colonelu
l Alecu
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Cuza, care posedă, toate calităţile cerute de art. 13 din. Convenţie, .Căimăcămia, cu onor poftește pe onorabila Adunare de a: luă în cuvenita băgars

de seamă dreptăţile d-sale Colonelului- Cuza

şi a-l îinscrie între candidaţii.

la domnie.
(Subseriși): aV, Stu rdza, Panu, IL. A. Cantacuzin.
* «Ministru Secretar de Stat (subscris) V. Alecsa n dri,»

Aneza 0. Propunerea, prezintată, Adunărei Elective a Moldovoi
de către mai mulți deputaţi, în 3 (15) Ianuarie. 1859:
|
" «Luând în privire trebuința ce este de'a se hotări Lista Civilă a Domnului,
în conformitate cu art. 14 din Convenţia din 7 (19) August 1858,
„cu totul îndestulător pentru trebuinţele Domnului, însă totodată
de orice înrâurire străină, subserişii „propun Adunărei ca să
următoarele:
«], Lista civilă a viitorului Domn, pe tot timpul domniei săle,
a fi de 2.000 galbeni pe lună.
N

întrun chip
și neatârnat
încuviințezo
se hotăreşte
:

«II. Domnului se dă locuință partea stângă din. Palatul Ocârmuirei cu mobilaţia sa, atenanţele și grădina; reparaţiile mari vor fi pe contul țărei.
«III. Statul nu va plăti altă suită, Domnului decât un se de Stab şi patru
Adiutanţi.
(Subscrişi) «M, Kogălniceanu, lacovaki, Oazim
N, Canano, C. Gr. Ghika, [ Gane.»

in,

| “ Aneza. P. Amendament la propunerea de mai sus,. prezinta
Adunărei Elective a Moldovei de -către .mai mulţi deputaţi în 4 (16).

Ianuarie 1859;

«Subscrişii - propun ca lista civilă a Domnului
30.000 galbeni - pe an:

să .se hotărască, la suma de

(Subscriși) aV. Aleosanări, Panu, |. A. Contacuzin,
N. Suţu, 0. Miclescu, St. Catargiu»

Procesul verbal
anuarie. 1859:

VI al Adunărei Hleciive a Moldovei din 5( 7)
Ş
|
|

Anul :1859 lanuario îîn 5 zile. Sedinţa a șesea
dința Inalt Prea Sf. Sale Părintelui Mitropolit.

se

deschide

sub „proşe-!

D-l Secretar A. Grigoriu ceteșie apelul nominal, la care au fost fiţă 49

membri, iar absenţi şese, şi anume: bolnavi d-nii Ştefan Catargi, P. “Roset, !
N. Suţu, şi nu au venit d-nii P. Balș, N. Istrati și Grigorie Sturdza.

D-l Secretar G. Haşnaş cetește Procesul Verbal al ședinței trecute, care”
se adoptează de Adunare fără vreo modificare.
Li

|

682:

a
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- D-l Hurmuzaki,'raportorul Comisiei însărcinate cu redigiarea unui proiect
de mulțumire pentru Puterile garante, ceteșto acest proiect, care se adop-

tează de către Adunare.în unanimitate, fără două. voturi, d-nii

A. Balş şi

Dimitrie Corne, cari s'au abținut dela votare. El glăsuește în următorul chip::
„«Anul. una mie opt. sute: cinzeci şi nouă, luna Ianuarie în cinci zile.

„« Adunarea, Electivă a Moldovei, în a şesea sa şedinţă, - înainte de a _pro-

«cedă la alegerea

Domnului,

încheie:

. .

„«], Adunarea, Blectivă..a Moldovei rostește a 'sa adâncă recunoştinţă Pute«rilor ce au subscris

Tractatul

de

Paris

pentru

recunoaşterea

și garantarea

«drepturilor Principatelor Române, înscrise în Capitulațiile, lor cuu Imperiul
«Otoman.:.
...-:
i
;:
.
«II, Aduharea; Blectivă, inaintea: lui Dumnezeu | şi a, oamenilor, declară că::
«Unirea Principatelor: într'un.singur Stat și sub un Principe Străin din Fa«miliile Domnitoare ale Europei, cerută în unanimitate de Adunirile ad-hoc

«în memorabilele zile de 7 şi-9 Octomvrie. 1857, a fost, este şi va fi dorinţa
«cea, mai vie, cea mai aprinsă, cea mai generală a naţiei române.

- «III: Adunarea Electivă,în numele 'Ţărei, rostește adânca ei părere de rău,
«că această” maro dorință, singura, care, împlinită, poate asigură fericirea a
«cinci milioane de Români, nu sa împlinit;. totuş ea preţueşte și îmbrăţi«şează o Constituţie, care cuprinde elemente ce ţintesc la realizarea dorin-.
«ţelor unanime şi constante ale naţiei. .
«IV. Adunarea sperează că. “Europa, în - dreptatea sa, va ţineă seamă de
«dorințele. rostite, în atâtea rânduri și cu stăruință, de o întreagă nație»,

D-l Gr. Balş: Cer cuvântul pentru o cestie personală. "Convieţia mea, şi
a alegătorilor mei este că Prinţul Grigorie Sturdza merită de a'se alege Domn al Principatului Moldovei. Majoritatea Adunărei însă nu a admis pe
Prinţul Sturdza între: candidaţii la domnie. Nu vreau să critic hotărirea majorităţii şi, pentru a feri. țara de amestecurile străinilor, nu vreau să inva-.
lidez hotărîrea Camerei și voiu votă pentru unul din candidaţii primiţi de
Adunare, pe care îl voiu socoti mai demn

de a împlini această misie.

D-l 47. Kogălniceanu : Declaraţia făcută de d-l Balș arată o susceptibili-

tate demnă de toată lauda. Indată însă ce un deputat intră în Adunare, el
este neatârnat; numai cugetul și conștiința îl conduc; mandatele imperative
de mult sunt declarate de către diferite Adunări, că nu pot Îndatori cugetul

deputaţilor.

: Se ceteşte o adresă a d- lui A, Suţu, prin care zice că, fiind bolnav şi
neputând veni,: daclară a-şi da votul pentru d-l Colonel Alecu Cuza. Adunarea hotăreşte că un membru absent nu poate luă parte la votare, asemenea

dar și Prinţul Nicolae Suţu.
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Inalt Prea Sf. Sa Păr. Mitropolii, sculându-se
ziua pentru a se alege Domnul 'Țărei a sosit;

în picioare,
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declară

că

Inalt Prea Sf. Sa Păr. Milropolil: Această Adunare, inenită pentru a. f
legislativă, se găsește întrunită astăzi numai spre alegerea Domnului TȚărei
Nu mă îndoesc, iubiții mei compatrioți, că fiecure din d-voastre preţuește
cât de importantă este această operaţie și în ce grud viitorul ţărei se află
legat cu rezultatul ei. Mai înainte de a păși în lucrare, cu rog pe milostivul
Dumnezeu ca, să. ne lumineze şi să ne povăţuească, spre a nemeri cu ale

noastre voturi pe acela din candidaţi,. carele mai mult merită încrederea, obştească și ale căruia legături cu ţara închezeșluesc mai inult priincioasele cugetiiri ale sale către compatrioți. Aşă dar fieștecare, povăţuit de al său cuget,
îndeplineasci chemarea; sa cu depunerea votului pentru aceasti-alegere, care

potrivit cu înţelesul Convenţiei, trebue neapărat să iea sfârșit în seanţa, de astăzi.
Atunci Adunarea a repeţit de trei ori: «Să trăească Mitropolitul!» .
.
Prea Sf. Sa Păr. Mitropolit cetește în glas mare formula: următorului jurământ :

«Juraţi că, în votul ce aveţi a da,nu veţi fi povăţuiţi de nici o privire
«de interes personal, de nici o îndemnare sau înrâurire străină, de nici o
«părtinire şi că nu veţi avea dinaintea ochilor voştri decât binele Princi«patelor-Unite și viitorul naţiei române».
Fiecare deputat, chemat unul după altul! cu apel nominal de către a-l
Secretar A. Grigoriu, se apropie de biuroul Preşedintelui și, sărutând Evangelia şi Sfânta Cruce, zice în auzul tuturor: «Jur şi Dumnezeu să-mi [ie
«întru ajutor !»
:
o.
Inalt: Prea Sf: Sa Păr. Mitr opolit, asistat de Viceprezidentul Adunărei
P. Mavrogheni, şi însoţit de doi secretari, d-l Nicu Catirgiu şi A. Grigori,

constatând timpul de 12 care după art. 12 din Convenţie, se scoboară dela
Diurou în mijlocul sălii la biuroul provizoriu așezat acolo.
o
-- Se trag la sorţi din întregul număr al deputaţilor patru serutatori şi anume:
d-nii Milu, [. Pruucu, L. Calargiu şi 1. A. Cantacuzin.
|
* Deputaţii, chemaţi de către d-l Secretar W. Catargiu, cu apel nominal

după, ordinul alfabetic, unul după altul, sculându-se

dela locurile lor respec-

tive şi apropiindu-se de biurou, votează în glas mare, potrivit instrucțiilor
pentru alegerea Domnului și înscriu acel vot în rubrica respectivă a tabloului
alegerei.
Inalt Prea Sf. Sa, votând ca Preşedinte în urmă, a rostit următoarele
cuvinte:
«Aceasta este ziua care oa făcut Domnul să ne bucurăm și să ne veselim
«întru dânsa. Au trecut sute de ani, iubiții mei compatrioți, de când Moldova,
«pierduse dreptul său de a-și alege pe Domnul Stăpânitor, Acum, când mila

084.
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«lui Dumnezau

DIMITRIE

A. STURDZA

s'a pogorit peste ţara âceasta ca ploaia pe pământ, însuflând

«în inimile. prea puternicilor împărați
ate-ne

adâncă mulţumire)

şi a căror

ai Europei (cărora se cuvine
numai:

aducere

aminte

din par-

face fericit

pe

«un popor, am! câștigat 'iarăș .drepturile ' noastre. Zic dară cu Prorocul că
«aceasta, este schimbarea dreptei celui Prea Inalt şi, precum în anul trecut,
cam zis că'unde este turma, va fi şi păstorul, iarăș mai repetez acelaș cu«vânt și, împreună cu toată Adunarea, votez și subscriu pentru d-l: Colonel

«Alexandru. Cuza, pentru Domnul Stipânitor al Moldovei»..
După

săvârșirea

votării, serutatorii,

numărând - voturile, au . găsit

unani-

mitatea de 48 voturi pentru d-l Colonel Alecu Cuza, abţinăndu-se numai d-lui
de a votă, conform $ 12 din instrucţiile. alegerei. .
Adunarea pășește la subscrierea următoarelor acte:
L. Actul care conslatează alegerea de Domni, făcută

în persoana

a-ti

Alecu Cuza, şi care glăsueşte: - :
i.
«Anul: 1859, luna Ianuarie în 5 zile, în a șasa seanță a. Adunărei, şi anume

<în a noua zi după întrunirea sa, procedându-se la alegerea Domnului, în con«formitate cu art. 12 și 13 din Convenţia'subserisă la Paris între Inalta Poartă,
«Otomană și între Puterile garante driturilor Principatelor-Unite Moldova şi

«Valahia, s'a ales, cu majoritate de 48 glasuri, pe d-l Colonel Alecu Cuza
« Domn Stăpânitor al Moldovei. Despre care s'a făcut acest act de alegere,
«subscris de Adunare,

și care s'a dat, odată cu ocârmuirea

țărei; în mânile

«Inălţimei. Sale Alexandru Ioan Cuza, Domn Stipânitor al Moldovei.»

-1L.. Notificaţiadin
. partea Adunărei generalea Moldovei către Maiestatea

Sa Imperială Sultanul a alegerii Domnului, şi care glăsueşto:
«In conformitate cu art. 12 şi 13 a Convenţiei din Paris, subserisă între
«Reprezentantul Maiestăţii Voastre Imperiale şi între Reprezentanţii Puterilor

„«Garante driturilor Principatelor-Unite Moldova și Valahia, în a noua zi după
«convocarea sa, și compusă fiind de patruzeci şi nouă membri, Adunarea Ge«nerală a, Moldovei a procedat astăzi, în 5 Ianuarie 1859, la alegerea Dom«nului, și cu unanimitatea voturilor, a als pe Domnia-Lui Colonelul Alexandru

«loan. Cuza Domn al 'Țărei Moldovei. Plină de încredere în augusta voastră

«bunăvoință pentru Principatele-Unite şi în conformitate cu art. 12 din sus
«citata Convenţie, promulgată prin Impărătescul Vostru Hatișerif la 1 a lunei

«Rebi-ul 'evel :1275, Adunarea Generală a Moldovei vino respectuos a cere
«Impărăteasca,

Voastră Investitură pentru

Domnul

nostru. Dumnezeu să pre-

»lungească uaugustele zile ale Maiestăţii Voastre Imperiale! Dumnezeu să bine«cuvinteze Impărăţia Voastră! Aceasta este dorința cea mai vie şi cea mai
«statornică a Adunărei Blectivea Moldovei şi a întregei naţii române.»
Inalt Prea. Sfinţiu Sa, dimpreună: cu : secretarii, subsorie . împărtășirea

făcută -Locotenenţei Princiare despre Alegerea "Domnului

şi . care glăsueşte:

DIVANURILE

AD-HOC

- «In puterea art. 12 din Convenţia

DIN

IAŞI

ŞI BUCUREŞTI,

VI.

de Paris şi a Instrucţiilor pentru

G85

|

ale-

«gerea de Domn, astăzi, la 5 Ianuarie 1859, în a noua, zi dela deschiderea
«Adunărei Blective, procedându- se la alegerea Domnului, faţă fiind patruzeci

«și novă deputaţi,'şi cu unanimitatea voturilor alegându-so pe 'd-l Colonel
«Alexandru Ioan Cuza” Domn Stăpânitor al 'Ţărei Moldovei; subserisul Prezi-

«dent al acestei Adunări, comunicând Inaltei Căimăcămii această alegere, cu
«onoare îi face invitaţie ca, îndată trecând Inălţimii Sale Prințului Stăpânitor |
«frânele guvernământului, să, facă cunoscut despre aceasta și tuturor autori«tăţilor respective.» .
Inalt Prea Sfinţia Sa Păr. Mibropolit sculându-se atunci în picioare,
proclamă în glas mare pe Domnia-Lui Colonelul Alexandru . Ioan. Cuza
Domn al loldovei.
'

Domnul Alexandru Cuza, fiind faţă în. Adunare, după invitarea ce i su
făcut de către Preşedintele, se sue la tribună şi în faţa Adunărei şi :a ţărei,

face următorul jurământ:
„Jur în numele prea Sfintei Treimi şi în fala țăre ei. mele, că voiu păzi
„cu sfințenie dreplurile şi interesele patriei, că voiu fi credincios Coustiptuției în textul .şi în spiritul ei, citi în loală domnia mea, voiu priveghiă,
„la respeclarea legilor penlru toți şi în toate, uitând toată prigonirea şi
ptoată ura, iubind deopotrivă pe cei. ce mau iubit şi pe cei ce nau uril,
„neavînd înaintea ochilor mei decât binele și fericirea naţiei române. Așă
„Dumnezeu și compalrioții mei să-mi fie întru ajutor 1.

După aceasta, Președintele Adunărei, Inalt Prea Sfinţia Sa Păr. Mitropolit, îmmânează. Inălţimii Sale Domnului Alexandru loan Cuza—Aactul prin
care se constatează alegerea sa, Notificaţia către Maiestatea Sa, Imperială

Sultanul, și Impărtășirea către Locotenenţa, Princiară.
o
e.
.
Dupi care, d-l M. Koggălniceanu, în numele Adunărei, adresează Inălţimii
Sale următoarele:
«După uha sută cincizeci şi patru de ani de dureri, de umiliri și de de«gradaţie naţională, Moldova a, reîntrat în vechiul său drept, consfințit prin

«capitulaţiile. sale, dreptul de a-și alege pe capul său, pe Domnul. Prin înăl„«ţarea Ta pe tronul lui: Ştefan cel. Mare, :sa reînălțat însăș naționalitatea ro«mână. Alegându-Te de capul: său, neamul. nostru a voit să împlinească o
«veche datorie către familia Ta,a voit să-i răsplătească sângele strămoșilor Tăi
«vărsat pentru libertăţile publice. Alegându-Te pe 'Tine.Domn în ţara noastră,
«am vroit să arătăm .lumei : aceeace toată ţara dorește: la legi nouă om :n024.

«O Doamne! mare și frumoasă ţi este misia. Constituţia din 7 (19) August

«ne însemnează o epocă: nouă şi Măria “Ta, eşti chemat.să o deschizi!
Fii dar «omul epocei. Fă ca legea să înlocuească arbitrariul; fă ca legea
să fie tare.
«Iar 'Tu, Măria 'Taj'ca Domn, fii bun, fii blând, fii bun mai ales pentru acei

|
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«pentru cari mai toţi Domnii trecuţiau fost nepăsători sau răi. Nu uită că,
«dacă cincizeci de deputaţi Te-am ales Domn, însă ai să domnești peste două

«milioanede oameni! Fă dar ca domnia Ta să fie cu totul de pace şi de
«dreptate; împacă patimile și urile: dintre noi; și reintrodi în mijlocul nostru
«strămoşeasca frăție. Fii siniplu, Măria Ta, fii bun, fii Domn cetăţean; urechea

«Ta fie pururea deschisă la adevăr, și închisă la minciună și lingușire. Porţi
«un frumos şi scump nume, numele lui Alexandru cel Bun. Să trăeşti dar

«mulţi ani ca şi dânsul, şi fă, o Doamne, ca prin dreptatea. Europei, prin des«voltarea instituţiilor noastre, prin simțimintele Tale patriotice, să mai putem

ctitor decât pe Dumnezeu

"Cu

şi sabia sa. Să trăești Măria Tab

încuviințarea Adunărei,

ridică ședința la două

Inalt Prea Sfinţia Sa

ore după

Președintele

Părintele. oval

amiazi.:

Adunărei,

(subscris)

Sofronie,

Mitropălitul Moldovei, |

Secretarii Adunărei, (subsoriși:) N. Catargiu, A. Grigoriu.
Scrutatori, (subseriși:) N. Milu, |. Pruncu, L. Catargiu, 1. A. Cantacuzin.

“La alegerea

de Domn

al Moldovei

a Colonelui Alexandru

Cuza,

făcută de Adunarea Electivă din Iaşi, consemnată în Procesul Verbal
VI din 5/17 Ianuarie 1857 se constată, că au fost prezenţi 49 deputaţi, cari au luat parte la ședința, a șaseaa Adunărei, fiind lipsă
6 Deputaţi, şi anume: bolnavi 3 (Ştefan. Catargiu, Petrachi Roset
Bălănescu . și Nicolae
?
Suţu) și absenţi 3 (Panaito Bals, Nicolae Istrati
și Grigorie M. Sturdza).
.
E
i
Au “luat parte la ședință:
1 Mitropolitul Moldovei.
33 Deputaţi naţionali și anume:
29 Deputaţi întruniți în sala dela «llefant».
(N. Suţu însemnat bolnav).
”
4 Deputaţi cari nu erau prezenți la întiunivea, din sala
dela «Elefant» şi anume: Al. Ciurea, AL Mavrocor-

dat, C. Miclescu și N. Gate
s Deputaţi Mihăileni, și anume: Alecu Balș, N. Milu,. Pruncu,
N. Vogoride, G. Iamandi, D. Iamandi, Lupu Botez, Alecu
Botez-Forăscu.
6 Deputaţi Grigoriani și anume: Grigorie Balş, Constantin Hur"muzaki, Iorgu Ghika, Al. Scorţescu, |. Radu și D; Rorne.
48 Deputaţi cari au format unanimitatea voturilor date, și
1 Colonelul Alexandru Cuza, care n'a votat.

49. 'Totalul membrilor prezenți.

——

«ajunge la acele timpuri glorioase ale naţiei noastre, când Alexandru cel Bun

«ziceă ambasadorilor împăratului din Bizanţiu, că: România nu are alt ocro-
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„Procesul Verbal încheiat de mai mulţi membri ai Partidului
Naţonal din Moldova,

întruniți în sala la «Elefant»

în

3/15

1859 :

Ianuarie

|

Astăzi în 3 Ianuarie anul 1859, Partidul Naţional Independent, întrunindu-se în ședință şi păşind în scrutin pentru alegerea; candidatului la Domnie,
pe care cu toţii pe onor ne îndatorim a susțincă în Adunare prin vot pe faţă,
a ales cu majoritate absolută la Domnia Moldovei pe Colonelul Alecu Cuza.

(Semnaţi:)
Manolachi Costali Constant. Gr. Ghilka, 0. Rolla,
G. Cuciuranu,
N. Roseti Bălănescu, LI. Donici, |

L. Roset,

„1. Gheorghiade,

-

P. Mavrogheni,
L. Catargiu,

|

D. Miclescu,

St. Silion,

|. Gane,
„IL. Sturdza,
I. A. Cantacuzin, N. Pisosli,
N. Docan,
N. Cananău,

P. Cazimir,
V. Alecsandri,
G. Hasnaş,

Iacovali,
C. Roset Teţeanu,
A. Grigoriu,

A, Panu,

N. Suţu,

AL Moruz, -

M. Kogălniceanu,
P. Carp,

|

N. Mavrocordat.

In total 30 Deputaţi prezenţi.

- Adresa Căimăcămiei
Domn al Principatului

Moldovei către Alexandru loan 1, ules
Moldovei, din 5 (17) Ianuarie 1859:

" Prea Inălţate Doamne,— Conform cu Comunicaţia sub No. 8 din 5 lanuaric, primită din partea Adunărei Naţionale, întemeiată pe regulamentul votat
de Adunare pentru alegerea Domnului, subscrișii, membrii ai Căimăcămiei,.

vin cu respect a depune
Moldaviei.

Ai Inălţimei

în mânile Inălţimei

Voastre

frânele

guvernului

Voastre prea plecaţi servi.
„. (Subseriși:) V. Sturdza,

A. Panu,

LA.

Cantacuzin.

„Adresa Căimăcămniei Moldovei câte Marele Vizir și către“e Re
prezentanții Puterilo» Garaute la Iași, din5 (17) Ianuarie 1859:
- Alteţei Sale Marelui Vizir.

Excelenţelor Lor Reprezentanţilor Austriei, Franciei, Marei. Britanii, Rusiei,
Prusiei, Sardiniei,
„ Căimăcămia Moldovei are onoarea a vă anunță că astăzi, 5/17 Ianuarie,
Adunarea Electivă a ales Domn, în unanimitatea a 49 mombri prezenţi, pe.
Domnia Sa Colonelul Alexanadru loan Cuza, căruia Căimăcămia, conform Deciziunei

Adunărei,

a remis

îndată

frânele

Guvernului.

(5.) V. Sturdza,

A. Panu, |. A. Cantacuzin.
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lui Alexandru :- Ioan

din” 5 (17) Ianuarie 1859:

IL Domn

Noi Alexandru loan |, cu mila lui Dumnezeu
al Moldovei. La: toţi de faţă şi viitori sănătate.

al Moldovei,

către

și Voința naţională, Domn

- Voința naţiei, prin legiuitul ei organ, Adunarea; Electivă, Ne-a ales Domn

al Moldovei. Suindu-Ne -pe -tron cu numele de Alexandru loan I, cea întâi
datorie a Noastră 'este'de a'Ne: adresă către voi „iubiţilor compatrioți, „dea vă
dori pace și fericire şi de a vă spune care sunt cugetările şi simţirile Noastre, ,

Inainte de-a Ne sui pe tronul-la care Ne-a chemat încrederea. naţiei,
Noi, în faţa Adunărei, am făcut următorul jurământ:: «Jur, în numele Prea

«Sfintei Treimi, şi în faţa ţărei Mele, că voiu păzi cu sfințenie drepturile şi
«interesele patriei, că voiu fi credincios Constituţiei în testul şi în spiritul ei,

«că, în, toată Domnia Mea, voiu: priveghiă la, respectarea, legilor pentru toți,
«și în toate, uitând toată prigonirea și toată ura, iubind de o potrivă pe cei
«ce M'au iubit și pe cei ce M'au urit, neavând înaintea ochilor Mei decât bi«nele și fericirea, naţiei române. Așă, Dumnezeu Și compatrioții Mei să-Mi fie
«întru ajutor
'
E
Acest jurământ arată linia de purtare ce avem a păzi în Domnia Noastră. Guvernământul Nostru va fi, în toată puterea cuvântului, gguvernământul

precum îl vrea, precum îl statorniceşte Convenţia încheiată în 7 (19) August

1858 între Inalta, Poartă Otomană şi Puterile garante drepturilor. patriei noaa
stre. Vom fi Domn constituțional. . .
„Vom respectă toate drepturile Adunărei Blective, și toate stăruinţele,

Noastre vor aveă, .de țel desvoltarea “nouălor instituţii, ce ne-a recunoscut
Europa, şi adevărata și temeinica punere. în lucrare a, reformelor cerute de
citata Convenţie.
Indati după alegerea fratelui Nostru, Domnul

din

Valahia, vom

păși la

înființarea. Comisiei Centrale din Focşani, menită a restrânge legăturile
dintre două ramuri ale aceleiaș naţii. Cu concursul „acestei Comisii și al
Adunărei Elective, guvernământul nostru se va grăbi de a face legiuirile
organice cerute de Convenţie, şi cari sunt menite a introduce în societatea noastră: marile principii ale Staturilor moderne.
- „: --::
Pentru ca aceste mari reforme

să aibă

drept rezultat fericirea obștească,

Noi sfătuim: şi îndemnăm pe toți compatrioţii: Noştri de orice stare şi: condiţie ca să „uite .desbinările şi urile trecute. Nurnai pacea dintre noi, numai
iubirea între fiii aceleiaş
ţări şi naţii, numai o deplină armonie între toate!
clasele societăţii, întrunind. aşă toate puterile, poate să ne întărească; și așă
şi guvernământul şi poporul, mână în mână, să ridicim patria noastră din

căderea în care au adus-o nenorocitele întâmplări ale trecutului.
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„ Misia Noastră, deşi frtimoasă, este mare. și foarte grea! Nu vom puteâ-o
împlini decât

dacă

vom..aveă : îmbrăţişarea

sinceră şi sprijinul puternic al -

compatrioților . Noștri. “Toate: zilele Noastre vor. fi întrebuințate în chip de .
a le..merită și dobândi. Noi facem un apel la patriotismul, la' râvna și acti-

vitatea, funcţionarilor publici, cari sunt legiuitele organe. ale guvernământului în relaţiile sale cu particularii. Legile căzuse în părăsire, și cu dânsele .toată puterea: Ocârmuirii. Legile trebue. să-și redobândească toată. autoritatea. Puterea executivă având a fi în viitor. organul legalităţii celei mai

stricte, trebue dar ca, să fie tare şi respectată, de toţi. 'Trebue ca, în viitor,
„fiecare cetăţean, fără, osebire, să fie apărat în onorul, în '“vieaţa şi în averea
sa.. Aceste mari bunuri sunt încredințate ocrotirii autorităţilor publice.
Precum

vom

avea 'de

"devotamentul, tot serviciul

bucurie a căută şi a, răsplăti toate. „meritele, tot

onorabil al funcţionarilor mari şi mici, pe atât

guvernământul Nostru este nestrămutat hotărît de:a, pedepsi fâră. „cruțare şi
cu toată asprimea, legilor tot: abuzul Și toată călcarea de, lege.
urare; și Dumnezeu

ssă bincouvinteze

Principatele Unite.

.[.
La

-

[RI

(5) Aloxaudru Ioan L
"Ministru Secretar de Stat (contrasemnat) V. Al ecsandri.

“ Taat 0» din de zi “No. 1 către: Oastea Principatulati Moldovei
al Domnitorului Alexandru. Ioan Cuza, din 5 (17): Ianuarie : 1859:.
-Postul de Hatman al Oastei găsindu-se! vacant, Noi, având îîn. vedere, mejitele Comandirului : de Muscheteri, Colonelul - Milicessscu, îl întări
ca Yre'melnic îndeplinitor îndatoririlor de Şef al Oastei, până la definitiva: numire

a unui Hatman, - îndeplinind şi funoţia de Comandir al Regimentului în care
se găseşte

“Aceasta

astăzi.

se obşteşte

îîn “Oaste spre sting.

Decretul Domnesc, pentru. numirea, de General a Colonelului „Gostachi Milicescu, din 9 (21) Ianuarie: 1859:.
Dumisale Colonelului Costachi Milicescu.
“Cerând trebuinţa a se împlini locul ce este vacant

de Şef al Oastei, Noi,

luând în consideraţie . vechimea d-tale în rangul: de, faţă, și. cunoștințele ce
ai desvălit în ramul militar, vroind totodată. a restatornici ierarhia militară,
și a dovedi _că acest înalt post ostășesc, de acum înainte, va puteă fi ocupat
de oricare îl va merită; am găsit de. cuviință a te înaintă la. rangul de Ge-

meral, întărindu-te. totodată la. postul 'de General Inspector” și Set
Ş a toată Puterea armată a Principatului; despre care
e
sa, „obştit prin oaste prin. porunca
Noastră de zi No.77,
Analele A. R.—Tom.

XXXIV.— Memoriile

Secţ. Istorice,

44
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dar că, la acest post, la care te-a chemat. încrederea ce
âvem

în d-ta, te vei sili a insuflă în oaste spiritul: de disciplină
și de supunere,
care este cea întâia condiţie a unei armate: bine organizate,
-chernată: mai
înainte de toate a susţinea buna; orândueală, în lăuntrul.
ărei, și a apără, în
toată vremea

drepturile

e

Principatelor. Unite.

,

„Inalt

Ordin

:-::.

pi

„(5

de si No. 4 către

Alexandru

Toan,

Oasteal Domnitorului Moldovei

Alexandru Ioan Cuza, din' 10 (22) Ianuarie 1859;

"Inalt Ordin de zi prin toată Oastea Principatului Moldov
ei...
a
Provedința,; prin mâna naţiei, Ne-a ales din şirurile voastre
, pentru. ca să
Ne suie pe tronul Moldovei. Prin acest act nația a dovedit
că iubeşte ca o
maină, pe fiii săi oșteni,și că are cea mai deplină:
încredere în simţirile.
lor

de devotament, către patrie.
“: Vouă,

.

fraţilor de arme, este încrezută

pr

Sa

păzirea ordinului legal și apărarea

întregimei pimântului nostru.. Fiţi mândri de menirea
voastră, căci

este, nobilă, mare, serioasă, şi moritaţi' iubirea, concetăţenilor voştri
prin observarea
discipl

inei
veți ști a
"Această
'dovei;.pe

celei mai stricte; meritaţi respectul străinilor cu energia
prin care
susținea deviza armiei române — Onor și. Patrie,
—
,
deviză a fost scrisă cu sângele strămoşilor noștr
ipe steagul Molacest'steâcare
g, a fost'purtat din victorie” în victorie în timpuri
le

luptelor, odor- scump şi glorios, ce se găseşte acum
Noi, ca Oştean,

ca -Domn,

ca Român,

îl primim

în mânile “voastre.
cu

mândrie,

şi

rugăm
p6 Dumnezeu să ne învrednicească-a-i păstră locul
măreț :ce i se. cuvine, în
tot timpul Domniei Noastre, Țara noastrăa intrat într'o
epocă de reînviere;
„toţi fiii săi cei buni, civili sau militari, să-şi dea,
acum mâna într'o frăţească,
concordie,

ca să ajute la desăvârşirea, “misiei Noastre,
Noi vom Încurajă,
vom deosebi, vom răsplăti pe cei buni, dar vom.
depărtă de Noi pe cei'răi, şi Îi vom supune asprimii legilor,
“
o
i
Deci, fiecare la postul. său, de astăzi înainte! 'Voi,
fraţilor do arme, pe.

lângă steagul Moldovei, căci în viiitor, ca -și în- trecut;
deviza voastră are să
fie
— Onor și Patrie,—
RI
|

„- Decretul

Domnesc No.

N

N
„i

”

A N
a
(5) Aloxandru Loan.

3 pentru numirea

din 15 (27) lânmario 1859;

o

Principatele-Unite. Moldova şi Valahia.

AMinistrilor dloldovei

E
De

|
Noi Alexandru Ioan I, cu mila lui Dumnezeu
şi Voința: Naţională, Domn
„al Moldovei. La' toţi: de față şi viitori sănătate.
. ..
aa
.
„Am decreta
t și decretăm următoarele:

a...
ae
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- Art, 1. D-lui Vasile Sturdza este” numit Ministrul Nostru Secretar de Stat
la Departamentul din Lăuntru,: Prezident al Consiliului.
a:
"Art. IL. D-lui Manolachi Kostalki Epureanu este numit, Minisstrul „Nostru

Secretar de Stat la Departamentul. Dreptăţii.
Art. INI. D-lui Lascar Rosetti este numit Ministrul Nostru Secretar de
Stat la Departamentul Finanţelor. |.
Art. IV. D-lui Costachi Rolla este numit Ministrul Nostru Secretar de Stat
la Departamentul Cultului și al Instrucțiunii publice.
Art. V. D-lui Vasile Alecsandri este numit Ministrul Nostru Secretar „de
“Stat la Departamentul 'Trebilor străine.
Art. VI. D-lui Dimitre Scarlat Miclescu este numit Ministrul Nostru la
Departamentul Lucrărilor publice..
.
:
e

Art, VII. D-lui Generalul Costache Milicescu este numit Ministrul Nostru
A
Secretar de Stat la Departamentul 'Trebilor militare. :
Art. VIII şi după urma. Ministrul Nostru Sceretar de Stat la Depar tamentul
Trebilor străine este însărcinat cu executare ordonanţei de faţă.
|
Datu-s'a în Domneasca Noastră reședință lași, în 15 Ianuarie anul mântuirei :1859 și al Domnici- Noastre .cel întâiu.
ÎN
E
|

|

n

|

(5) Alexandru Ioan, -

* Din ordinul Domnulti, Ministrul “Prebilor străine, ()

v: Alecsandri. Sai

Decretul Donnesc

No. 4, din 16: 51 anuarie > 1859:

. Principatele- Unite. Moldova Și Valahia.
+
Ata E
RE
i
„Noi Alexandru-loan [,- cu. mila lui. Dumnezeu și Voința Naionala, Domn
al Moldovei.
e

„La toţi do faţă și. viitori. sănătate.
Am

decretat şi decretim

-

următoarele:

:

-Art.. I. D-lui Alexandru Terialkiu este întărit în fueţile salo de Director
al Ministerului din Lăuntru.
.:
Art. II. D-lui Dimitrie Meleghi este întărit în fancţiile
al Ministerului Dreptăţii.

Art. III. D-lui Costachi Balaiş este întărit înn funcţiile
al Ministerului Finanţelor:
Art. IV.

sale de Director

sale de Director

D-lui Alexandru A. Fotino esto întărit în funcțiile ssale de Director

al Ministerului Trebilor străine şi Secretar al. Consiliului Ministrilor,: .
„Art. TV, D-lui Panait Donici. este întărit în funcţiile sale. de Director al
Ministerului Lucrărilor publice.
i
Art. VI. D-lui George Dulcescu este întărit în: - funcţiile sale de Director
al Ministerului Cultelor și Instrucțiunii publice..
iu

092
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i Art. VII şi de pe urmă
Minist
,rul nostru dir afară este însărcinat cu exefarea ordonanţei de faţă.
ee
Datu-s'a în Domneasca Noastră reședință Iaşi, în 16 Ianuar
ie anul mântuirii

1859, și anul Domniei Noastre cel întâiu.: N
Ne
i iei
ta
;„Din ordinul Domnului,

|

e
6) Alexandru loan.

Ministrul 'Trebilor străine,

aia

Sa

ai

=: (3) Y. Alecsandri.

„Decretul Doninese No."9 din 19 (31) Ianuarie 1859:

-,

“Principatele-Unite, Moldova și Valahia.
E
DI
te
Noi. Alexandu Ioan I, cu mila lui Dumnezeu și Voința „Naţio
nală ' Domn
al Moldovei. i ii:
a
ÎN
aa
„La toţi de faţă și viitori sănătate.::
E
|
E
|

“După propoziţia Ministrului

Liăuntru.

DE

Sceretar de Stat la Ministerul 'Trebilor din

|

„Am decretat; și decretăm urmitoarele:
„Art, 1. D-l Dimitrie

|

_

a

Dascălescu este 'numit Administrator

|

al districtului

Putna.— Art. 2, D-l Colonel Emanoil Frunză, asemenea
la districtul Ismail.—
Art. 3, D-l Vasile Romallo, asemenea la districtul Tecuci
u.— Art, 4.:D-l Costachi
Costăc

hescu, asemenea, la districtul Tutova
— Art,
. 5. D-l Scarlat Lambrino,
asemenea la. districtul Fălciu.— Art. 6. D- Alexa
ndru Străjescu, asemenea la,
districtul Vaslui— u.
Art. 7. D-l Alexandru Beldiman, asemenea;la
districtul

laşi.— Art. 8. D-l Alexandru Millo, asemenea Ia distri
ctul Suceav

— a.
Art, 9, D-l
Mihăiţă “Jora, asemenea, la districtul Neamţ.—Art.
10, D-l Mateiu Crupenski,

asemenea, la districtul Baciu.
Art. 11 și cel de urmă.

|

Ministrul Nostru

a

din Lăuntru este însărcinat
: cu

executarea ordonanţei de faţă,
o
o
ci
i
|
" Datu:s'a în Domneasca Noastră reședință Iași, în'
19 Ianuari6 1859, anul
mântuirii 1859,
şi al Domniei Mele cel întâiu,

|

e

|
(5) Alexandru. Ioan.
Ministrul din Lăuntru (s.) V. Sturdza.

j Decretul

Domnesc

No.

16,

din 21 Ianuarie

(2. Fevruarie)

1859:

| Principătele-Unite:: Moldova: şi Valahia.
SE
"Noi Alexandru loan I,.cu mila lui Dumnezeu și Voinț
a Naţională Domn
al Moldovei.

“ La'toţi de faţă și. viitori săntttate. '-Am

SN

decretat și decretăm.. următoarele: : Da

ii

N

Ia
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„Art, 1, Da Doctorul Ludovie' Steege este întărit în funcţiile de Comisar

din partea Guvernului la Comisia Riverană- dela, Viena, păsirăndu- și şi postul
de protomedic al Statului.
-

Art. 2, D-l Colonel Teodor. Cihac este însărcinat cu gerenţa funoţiilor de

protomedic

până la îndeplinirea misiei d-sale

Docţorului

Steege

misia, zisă,

la

Co-

„Art. 3 și de pe urmă, Ministrul Nostru 'Secretar de Stat la Departamentul
Trebilor străine este însărcinat cu executarea ordinului de faţă.

Datu-s'a îinn. Dornoasca Noastră, reședință Iaşi, în. 21 Ianuarie, anul mân-

„tuirii 1859,

i al Domniei. Noastre

cel. întâiu.

|
(s) Alexandru Ioan:

Din ordinul Domnului,

Ministrul Trebilor străine.

o
(s) V. Alecsandri.

-

“ Rămâne acum pentru a încheiă să arătăm mișcarea politică a mem-!
brilor de căpetenie ai Partidei naţionale din Iaşi în timpul dela 22

Decemvrie (1858) — 3 Ianuarie (1859) până la desăvârșirea, alegerei

de Domn al Moldovei a Colonelului Alexandru Cuza, precum ca, reiesă,

din actele: Guvernului Francez.

In urma stăruinței Caimacaunilor Moldovei Anastasie Panu şi Va”
sile Sturdza, și a unei lungi conferințe la Consulul general al Prusici. 'Theiemin, între cei doi” Caimacami şi Consulii Franciei și: Pru-.

-

sici, Secretarul Căimăcămiei. fiind faţă ;— Consulul francez. din .lâşi:

Victor. Place a cerut Comitelui. Walewski în 22 Decemvrie 1858
(3. Ianuarie 1859) instrucțiunile Guvernului francez pentru cazul |
când Adunarea Electivă a Moldovei, refuzând a procedă la alege-"
rea unui Principe indigen, ar proclamă Unirea, celor două Principate
și ar alege un Principe. aparținând unei familii princiare europeane,
și putând intră, după opiniunea celor. doi Caimacami,. în posibilităţilo eventuale.
Răspunsul dat de Comitele
zile,

în 25. Decomvrie

1858

Walewski

Consulului Place după trei

(6 Ianuarie

1839), dictă d-lui Place —,

să se ţină în rezervă, şi se raporteze imediat prin telegramă! ove-,
nimentele ce se vor. întâmplă.
Comitele Walewski adresează Consulului geieral Beclard din Bucu-

rești, în 23 Decemvrie 1858 (4 Ianuarie 1859), următoarea telegramă:
„Place

crede că Adunarea

din Moldova, în înţelegere cu cea: din Valahia,

va: proclamă Unirea şi. Principele Străin.: Ce crezi despre această? .. .:.-.:

094

|
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* Răspunsul Consulului. general Bâclard dat Comitelui Walewsli,
în.24 Decemvrie 1858 (5 Ianuarie 1859), glăsuaște astfel:
Nu credeam ca lucrurile să fie atât de înaintate şi mă. îndoesc' că înţe-

legerea, de care vorbește d-l Place, există în realitate. La București lumea e
ocupată în momentul acesta numai de 'candidaturi valahe ; Principele Bibescu pare că are multe șanse. Aş fi înțeles ca Unirea și Principele: străin

să fie proclamaţi simultan.de cele două Adunări; dar pe când Adunarea, Mol-

dovenească se întrunește astăzi, Adunarea valahă, nu va, deschide şedinţele
sale înainte de trei săptămâni. Rezultă prin urmare că dorinţa Moldovenilor,
neputând încă găsi un ecou în "Valahia, ar putea rămâneă fără efect.

Telegrama d-lui Victor

5/17 Ianuarie

1859:

Place

adresată, Conmitelui. Walewski,

din

Astăzi Adunarea, Moldovei, prezidată de Mitropolitul și în prezența Corpului Consular, a ales în unanimitate de -Hospodar pe Colonelul ' Alexandru
Cuza. Toate s'au petrecut foarte regulat și această numire n fost primită cu.

cel mai, mare entuziasm.

Inainte de alegere,

Adunarea, a. votat o adresă de.

mulțumire Puterilor şi a declarat din .nou că dorinţa. generală a țărei este
pentru Unire. Principele ales este un om inteligent.EI a fost unul din șefii

cei-mai ardenţiai Unire...
|
a
“In: 6/18-:Ianuar
ie d-l Victor „Place trim
1859,
. ite
Comitelui Wa-

lewski' relatia “următoare

asupra

Alegerei de

Domn

al' Moldovei

â

Colonelului. A. Cuza:
|
a
„Am avut Onoarea a informă pe E. V. prin telegrama mea de ieri, că
Adunarea, Moldovei a desăvârşit alegerea; Hospodarului. Principele, ales în
unanimitate, este Colonelul Alexandru

Cuza.

Totul s'a petrecut cu. cea mai

perfectă regularitate. Corpul Consular a fost invitat în mod oficial de Secretarul de Stat să asiste la ședință, pentru a constată, cum se va îndeplini.

această operaţiune importantă.

'Toţi Consulii . erau

prezenţi în uniformă,în

afară de Agentul Austriei, care n'a crezut necesar nici a vâni în persoană,
nici
a fi reprezințat. . A
e
e

Din contra, Mitropolitul, pe a cărui abstenţiune, se rezemau oarecari am-.
biţiuni, sprea se învalidă alegerea, a prezidat şi a rostit chiar, înainte de a.

depune votul său în favoarea Colonelului Cuza, o scurtă cuvântare,
produs cel mai bun

efect.

a

| 5

o

care a,

Da

“La 11 care, după un Te-Deum solemn, deputaţii s'au întrunit, şi după.
cetirea Procesului Verbal, unul din membri a propus o adresă de mulţu-"”

mire către Puteri pentru

Constituţiunea! ce

ele au

octroiat

ţărei.

Această

adresă eră însoţită de o reinnoire.a dorinței în favoarea Unirei sub
un Prin=
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cipe străin, declarând că această dorinţă a rămas a fi cea “mai arzătoare a
țărei, şi că fiiecare se leagă a lucră.' din toate puterile, ca prin Însăș apli-

carea, nouăi Constituţiuni, această dorință să, se realizeze.

i

Această - manifestare a fost înadins făcută înainte de alegere, pentru: ca
noul Hospodar să fie legat prin adeziunea co el însuș i-a dat.
: Apoi fiecare deputat a venit să depue jurământul său pe Evanghelie,
în
mâinile Mitropolitului, de a nu ascultă decât de glasul conştiinţei sale şi de

a nu căută decât binele ţărei în alegerea ce aveă a face.

-

i

Sa constatat că oara . eră, în acel moment, oara fixată de Convenţiune
“pentru a legitimă alegerea, oricare ar fi fost numărul membrilor -prezenţi.
Îndată s'a, păşit la votare, şi Colonelul Cuza a fost ales cu unanimitatea
de 49 deputaţi prezenţi.
|
|

Un Proces Verbal a fost semnat de toţi, precum și o adresă la Poartă, spită'
a-i comunică, acest rezultat, conform cu dispoziţiunile Regula:nentului Organic.
Alesul Principe s'a, suit la tribună, unde a depus jurământul, și imediat

el a fost proclamat. Din Adunare el a trecutîîn Sala Tronului, pentru a primi
felicitările particulare ale Corpului Consular, Căiinăctimia a remis, în aceeaş
zi însăş,:. serviciul Hospodarului, care astfel so află din' acel moment intrat

în funcţiune.

i

iată

"Stiu că el își propune a trimite în: curând o deputaţie la, Constantinopole,
pentru a cere investitura indicată de Convenţiunea, din 19 August. Insă până
ce această formalitate -va, fi îndeplinită, el are , de gând a exereită prealabil
puterea

sa.

„Această alegere a surprins pe toată nnea, și pe alesul mai mult decăt
pe. oricine,
i
i
"Două zile înainte de alegere, nimeni nu se gândiă la Colonelul: Cuza: Insă

partidul național unionist, care se află în Adunare în mare

întrunit de mai -multe
căruia, tot partidul

ori; pentru

majoritate,

Sa

a desemnă în sânul său pe: candidatul,

promisese a da voturile la alegere.

mai multe zile de-arândul, şi în penultima,

Un balotaj a urmat

întrunire, numele Colonelului

Cuza a ieșit fâră veste din urnă. Acest nume, care, dintâiu, a surprins toată
lumea, nu a întârziat să atragă numeroși aderenţi, şi am văzut acest fapt

neauzit al unei Adunări alegând un Principe cu unanimitatea voturiloi - “
Dar mai este încă cevă și mai extraordinar în acest rezultat : pi

,

-: Pentru ! prima, dată, în Moldova, o alegere s'a desăvârşit, fără ca, să: s6 fi

cheltuit pentru ea un ducat. Nu au lipsit însă încercări, şi sunt în poziţiune
a afirmă, mai mult decât ori cine,:că Principele Mihail Sturdza sa oferit a,
da mai “multe milioane pentru a cumpără voturi: -Pretutindeni el a fost res-

pins. * Acest fapt “trebue atribuit

ultimul Divan ad-hoc

bunului

efect

produs în această țară "de

și mai ales de luptele ce au urmat înaintea 'lui, Ni- «
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velul moral s'a ridicat aci. în mod necontestabil. S'a înțeles în fine, că acum
eră vorbă, de a izbuti să reușească principii, și nimeni nu a dati inapoi a face
sacrificii pentru a ătinge acest scop. :
Alegerea Colonelului Cuza este un triumf conaplet al ideilor unioniste
și liberale în contra, vechiului sistem de corupțiune, care și-a sfârşit zilele.

De. aceea, este și greu a-și face o idee de entuziasmul, cu care această .numire

"cele

a fost în deosebi primită,

mai

călduroase.

şi care se manifestă prin demonstrațiunile

a

Moldovenii au. arătat astfel, că, ci sunt la
puneau pe e...

Pa

-

înălțimea

speranţelor,

ce, so
-

"Depeşa” Consulului Franciei la lași Victor Place, adresată, Comitelui Walewski la Paris, înn 12/24, Ianuarie 1859:
tu
iai

„Donde Ainist u,

„In. scrisoarea, mea din 6/18 Ianuarie, am expus. în mod sumar. Excelenței
Voastre alegerea „Hospodarului

săvârșită în 5/17 Ianuarie.

„dai rămâne, a apreciă, însemnătatea

acestui eveniment

..şi: conerințle, lui;

strălucit al » politicei franceze.
mi
e
EEE
„i Şcolar al: :Colegiului .Stanislas,. făcându-și studiile sale... mai mulţi

Sa
ani în

şcoalele. noastre din Paris, unde a petrecut o mare parte din vicaţa sa, Colo-

nclul Cuza, ca mulţi. din, compatrioţii săi, vorbește foarte bina: limba fran-

ceză, și a adus după șederea sa îndelungată

la noi tendinţe şi obiceiuri de

tot franceze. Aceasta, l-a, apropiat în mod natural, sunt aproape zece ani, de

acei „bărbaţi luminaţi, cari, au. întreprins regenerarea ţărei.. -

„ Cu,toate acestea, prin o bizarerie a caracterului său, totodată decis șii leneş,

cl. nu s'a:pus în întâiul rând al luptătorilor, cari, în această ultimă perioadă,
au respins; cu atâta energie intrigile Turciei și Austriei, cari tindeau să înă-

dușe și să falsifice.; „rostirea, dorințelor.

Pa

EI rămase. o individualitate, puternică, prin Chiar originalitatea. sa, „luptându-se din, timp în. timp. ca franctiror,. dar ştiind în moment propice să dea
lovituri periculoase. _.
,
.
„Aceasta, explică, că numele lui : nu. se , prezintaso până atunci între. "candi-

daţi, la Hospodorat, cari erau căutaţi printre șefii. recunoscuţi ai partidelor.

“Când, aproape numai. cu două zile înainte de votarea de către Adunare,
partidul naţional, care dispuneă de o mare majoritate, a căutat, într'un balotaj

pregătitor,.pe omul asupra căruia s'ar întruni, la scrutin, toate. sufragiile sale,
„ apariţiunea numelui Colonelului. Cuza a, fost atunci o surprindere pentru toţi.
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În realitate, prin
burgezii a ţărei.

originea sa, cl aparţine,

precum
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o zice eri însuş, micei

Eră un fapt neașteptat, ca un Principe să iasă din alt

mijloc,

decât

din

acele mari familii, cari guvernase țara. Dar mai ales ce răsturnă toate: obiceiurile în vigoare, ea eră o alegere ce se anunţă ca reușind, fâră să se
cheltuit un singur ducat.

fi

„. Această, candidatură însă rispunăeă «atât de bine aspirațiunilor actuale, că

în douăzeci și patru ore,ea a crescut cu repeziciunea, fulgerului, şi că la
alegere sa văzut acost rezultat de necrezut, unanimitatea cea: mai completă.

" Numirea Colonelului Cuza. a fost dar expresiunea cea mai adevărată a
simţimântului naţional, dând astfel o sancţiune solemnă, mersului urmat, În

Principate, al. Guvernului Impăratului.
Această alegere mai are o parte interesantă,
Cu.toate. că se înfăţişează .ca triumful complet. al politicei franceze, ea a
fost un ce atât de neaşteptat, şi chiar improvizat; căci cea mai mare rea. credință
nu poate acuză pe Agenţii Franciei, că ei au:lucrat pentru ca, să reușească,

„Colonelul : Cuza.a izbutit să,.i se dea puterea careprezentant natural: al
ideilor, al: dorințelor şi nevoilor, a cărora oară sunase, graţie, firește, influ- enței noastre, însă fâră .ca acţiunea franceză să fi fost pusă în serviciul unei

individualităţi oarecare.
|
:
„ Chiar d-l Cuza, care apreciază luorurile, în. mod sânătos, califică însuş
venirea sa la putere; nu a unui om, ci a unui. popor. :
i
„Un alt rezultat esenţial al numiri sale este, că ea a, fost, Pentru Moldova,
ca 0 a.doua.- şi ca adevărată revelaţiune a nouăi sale. Constituţiuni.. ....
„- Intr'o. depeşă anterioară, nu 'am ascuns Excelenţiei Voastre prevenţiunile

rău fundate, cu cari. Gonveniunea din 19. August a fost primită. Ii:spuneam

atunci, că trebuiă, să, se lase timpului grija de a lumină populațiunile asupra

realităţii binefacerei ce le-a fost.octroiată.:-

...

«

n

--In- adevăr norocul a vrut, dintâiu, ca puterea să fie dată îin mâinile unei, Căi-

măcămii cinstite," care a, ştiut să aplice în mod.leal prescripţiunile electorale.
„Ea a găsit în acelaș timp în dispoziţiunile Convenţiunii mijloacele pentru
a apără cu moderație, dar totodată cu tărie, drepturile de „autonomie a firei

în :contra încercărilor, de cotropire ale Turciei,
a
- In urmă, alegătorii au putut să-și exercite drepturile lor fără, piedici, fă
a fi expuşi la manopere

neleale,.. Şi fiecare a putut alege deputatul, îîn care

i-a plăcut să-şi pună încrederea:
- Mai târziu, Adunarea

..

i

ti

!

i

s'a întrunit și. s'a. simţit, chiar din. capul locului, li-

bertatea de a deliberă şi de a vot: după conștiința sa, și atunci:a descoperit
că -ea ar puteă, îndeplini. misiunea. sa în mod

serios. și, independent.

erai

„O. mare schimbare: fu. observată: în: opiniunea publică Și sa întrevăzut,
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graţie efectelor naturale ale Constituţiei, că principiile ar puteă, luă, prin noua
organizare, locul ocupat altădată de personalităţi și de interese.
o
Cu. toate. acestea, Colonelul Cuza a avut totdeauna o autoritate atât de discreţionară,. încât numirea să ținea, spiritele în nedumerire,
Insă alegerea Colonelului Cuza şi împrejurările de cari a fost încunjurată,
au izbutit a rupe și ultimele îndoeli. Căci, în fine, iată ce a apărut la vederea tutulor : Un om, pentru a, zice așă, necunoscut, dar ale căruia opiniuni,

caracter și antecedente răspundeau de viitorul ţărei, a ?putut fi numit cu
aclamații „unanime, -fără intrigi, fără violenţe, fără corupțiune, prin singur
faptul unei alegeri leale și- unei. adunări libere, Şi- pentrucă o „nouă vicaţă a
pătruns în: rândurile . societăţii,
.
-

Astfel un spectacol curios
văd, că toate aceste lucruri
"Se priveşte acum viitorul
pus la: lucru “pentru punerea

de
se
cu
în.

studiat este mirarea a riultor: oameni, cari |
aflăîn Convenţiune.Re
mai multă încredere, şi multe spirite s'au
practică a. marilor principii cuprinse în actul

din 19 August: Egalitatea dinaintea legii. Participarea, tuturor la impozite
și la serviciul militar, Libertatea cultelor, Supresiunea privilegiilor, nu sunt

numai vorbe seci, şi fiecare se ocupă a află mijloacele de a le transformă
în fapte reale. Dar 'ceeace loveşte încă -mai mult spiritele, este însemnătatea
,
ce începe a fi înțeleasă, a dispoziţiunilor Convenţiunei, care a stabilit chiar
o adevărată unire -între lucrurile: din Moldova și din Valahia.
Fiecare priveşte astăzi Unirea: desiivârșită: ca şi: făcută,

i; Venirea. partidului național unionist în Adunare, a Domnului: și Ministrilor

săi, s'a îndeplinit într un mod

atât“de'strălucit, încât nu se- maii află nimeni,

care “să” mai viseze” la, mănținerea separaţiunei.

E

|

- De altfel, înainte! de: alegerea” Domnului, - un nou vot în favoarea
Unirei
a fost 'emis, 'ca fiind expresiunoa - persistentă. a dorinţei ţărei.:
Fiecare,

şi Domnul însuş,

Domnitorul,

s'a legat a'urmă

lucrarea

de fapt, mi-a repetat de mai multe ori

începută.

și fără a fi provocat,

că îndată ce Unirea: cu un Principe Străin va fi posibilă, el- va îi cel dintăiu
care” va proclamă- -o și gata a.se retrage, pentru a face loc acestei combinaţii.

„Cu ocaziunea; acestui .vot, datorese Excelenței - Voastre explicarea depeşei
mele telegrafi ice din 3 Januarioy prin care-i anunţam că, după oarecari in-

dicii,: presupun că Adunarea: este gata a proclamă ' Unirea . cu un
Străin într'un mod mai. eficace decum - până acum.
.,

Principe
Se

In realitate un fel de neastâmpăr se ivise şi, de astădatii,. în loc de a
se mărgini la simpla rostire a unei. dorințe, se manifestă voința de a “pune
Unirea în practică, prin o serie de măsuri destul de revoluționare,

Mi-am. procurat! o copie, pe care o anexez la acest. raport, a propunerei,
care eră: să se prezinte Adunărei, și la care aderase șefii tuturor partidelor.
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„Să aşteptă numai un semnal dela Consulatul Franoiei pentru a: „ pune în .
executare proiectul. .
m
„Insă căpătând răspunsul Excelenței Voastre, m'am abținut chiar de a fop-.
mulă o opiniune, şi prima propunere a: fost; înlocuită prin o simplă dorință.
Atunci Domnitorul mi-a manifestat părerea” sa de rău, că Adunarea nu
a luat în tot cazul iniţiativa, și: că el îmi declară că e gata a se scobori de
pe tron, îndată ce ţara ar vrea să facă Unirea cu un Principe Străin. : - Știu că puterea are multe atracţiuni şi că trebue așteptat ca Colonelul
Cuza, să le guste în realitate, pentru a vedeă cari ar fi atunci” dispoziţiunile sale.
Cu toate acestea, el are un caracter destul de singular și un fel de filo-.
zofie proprie, cari pot face să se admită ca, întâmplându-se cazul, să se
ţie de cuvântul dat,
|
.
a
In: tot cuzul „ŞI orice sar mai întâmplă, eu cred -că cestiunea Unirei este
împinsă pe un povârniș, încât ar fi greu să o reții.
:

„Triumful partidului naţional a izbutit să treacă

această

convicţiune în-

toate inimile. Cred chiar că vom fi marturi ai unui fenomen foarte extra-.
ordinar, și anume că vechiul partid separatist, compus de vechii boieri, va

deveni mai unionist decât ceilalţi, căci sa operat în sânul lui o reacțiune.
mare în contra Austriei şi a Turciei. Nu cunosc exact promisiunile ce.i sau
făcut de către Agentul: Austriei. Insă sunt puţine zile, șeful vechiului partid,
d-l Costin Catargiu, se plângeă amar că, fost, înșelat, și că nu s'a ţinut nici o
socoteală de promisiunile date. Catargiu și mulţi alţii de aceeaș nuanţă au
fost dintre cei dintâi a merge să salute pe noul Hospodar şi din cei: mai.
arzători a-i face protestaţii. de devotament. Principele Mihail Sturdza şi fiul.
său, Principele

Grigorie, au

mers

ca şi ceilalţi, încât am fost nevoit să fac

atent pe Domnul Cuza să nu se încreadă în aceste declaraţii de devotament,
cari pot să acopere.o cursă. De altfel această schimbare,

care a cuprins pe.

vechii boieri, nu are nimic: care să ne surprindă. Bi primesc rău în fundul
inimii lor un Domn luat din burgezime și, învinşi pentru învinși, e clar că
ci ar preferă să se supună unui Principe Străin. :
"În urma raporturilor anterioare și foarte: intime, cari . mă logau de Colo-

nelul Cuza, el a insistat ca să mă însărcinez să, lucrez la compunerea Mi-

nisterului său, fiindcă nu poate să-şi alcagă pe Ministri decât printre oamenii.
pe cari îi cunosc a avea

simpatii

pentru

Francia.

Am

declinat

categorie

această propunere,
și am căutat - din întâia; zi a-l face să înțeleagă

pe ce

picior ţineam să rămân: în faţa lui. “l-am zis că în tot ce ţine de amănun-tele materiale ale administraţiei, voiu fi la dispoziţiunea sa, pentru: a-i: da

toate relaţiile” şi toate datele ce voiu.aveă. -Dar în .ce priveşte persoanele;
ji cer voia să rămân

într'o. rezervă absolută, -
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» «Noul Hospodar și cei cari-l incunjură vroesc, este adevăr
at, să formeze

țara lor pe modelul Franciei, și ştiucă au intenţiunea
a să adresă Guvernului Împăratului, pentru a-i cere oameni speciali, cari
ar veni să-i ajute a

organiză diferitele ramuri ale administrațiunei. Dar opiniu
nea mea este că
este inutil de a se asvărli în braţele lor, Organizarea francez
ă, este evident
singura ce le convine, şi ei vor veni: dela sine spre
noi.
În lucrurile omenești este un joc natural, pe care timpul
îl desvoltă Și care

ar putei fi compromis

prin un zel prea mare.

atât de mult supuși âltora, și intervenţiurile

și dăunătoare, că trebue

zător, ca în întâiele

Oamenii

străine

acestei țări au fost

au fost atât de dese,

să ne aşteptăm la o reacțiune.
Ar fi un ce surprin-

timpuri

ale liberaţiunei lor, să nu pice

întrun fel de

defienţă în contra, străinilor. Cu: toate cuvintele. prieten
ești ale Domnului

şi

ale oamenilor ce-l încunjură, nu rămâne îndoeală că marea
massă, care e
ignorantă, va cugetă că țara trebue să facă tot prin ca însăş.
Am sfătuit pe

oamenii luminaţi, cari ar vrea poate să, pună oarecare precipi
tare în întrebuinţarea . mijloacelor străine, ca să menajeze mult, la început
, acest simţi-

mânt public.
|
Aceste timpuri de
și vor veni ci spre
mai puţin.
"De altfel succesul
de însemnat pentru

|
|
|
efervescenţă vor trece iute, cum trece tot în țara
noi cu atât mai multă ardoare, cu cât ne vom
|
i
|
politicei Maiestăţii Sale Impăratului e atât de
toți, încât: e inutil să căutăm a-l mări, Este mai

aceasta,
fi oferit
mare şi
înţelept,

din contra, a-l pune mai puţin în evidență. Totdeauna, se nasc
foarte multe

gelozii gata să se ridice, chiar printre acei: cari, în timpul luptei,
au. fost
uniți cu noi. De:aceca, încunoștințat că o mare massă de
populaţie eră dis-

pusă, după o manifestare la Domnitor, să vie sub
ferestrele” mele, pentru a

o face şi pentru Francia, m'am adresat la capii manifestaţie
i pentru a o împiedecă. Aș fi privit ca un ce foarte impolitic, de a
face prea mult vuet:

împrejurul unui succes, pe -care nime nu-l contest
ă, dara căruia, accentuare
ar fi displăcut amicilor noștri, ca inimicilor noștri.
|
o
Voiu urmări cu îngrijire actele noului Guvern și le voiu
raportă Excelenței
Voastre, semnalându-i În acelaş timp mersul opiniun
ii publice,

Anexă. Proiec
de tul
moţiune, care
Elective a Moldovei: |
N

eră să fie prezintaţ Adunărei
|
a.
De
Divanul ad-hoc, întrunit în virtutea “Tractatului de Paris,
a proclamat în

unanimitate, mai puţin două voturi, Unirea Moldov
ei

cipele străin,

i

a

|

și a Valahiei cu Prin-

: Mandatul acestui Divan eri, înscris în întregimea lui în
marele Act Internaţional din 30 Martie, car6-i da misiunea de a. formulă
dorințele ţărei. Şi
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când Comiţiile noaștre electorale, cele mai i largi și cele, mai
a

independente

ce avusese. până atunci, au desemnaţ; deputaţii cari Vor avea, onoarea, de
face parte din. accaştă Adtinare, fiecare alegător știa care. eră lucrareea. im=
portantă,

ce mandatarii ei aveau să îndeplinească.

,

De aceleași șimţimine. erau însuflețiţi fraţii noştri din Valahia.

Astfel ambele Adunări, și-au. făcut dataria: lor, și fiecare din noi își aduce
pine aminte cu ce entuziasm, de o. parte și de alta, Unirea amânduror po=

poarglor a fost aclamată,

|

„E dar un ce, necontestat că aceste Divanuri au făcut cunoseut prima, nei cesițate și. dorinţa, i cea mai arzătoare a națiunii române, cu 0. putere care
dă întrebuinţarea. legală a unui drept recunoscut în mod. solemn.
Departe de a aduce o jinire fundamentelor acestui drept, ultimele; Con=
ferinţe

nu

ay. făcut decât a-i da o nouă

conseeraţie.

:

î

Nici una din Puteri, chiar dintre acele. mai puţin | favorabile cauzei noastre,

nu S'a încercat a reveni asupra mașilor principii stabilite în mod irevoeabil
prin „Tractaţul. de Paris,

- Dreptul nostru, ca şi voturile de atunci, au rămas intacte; şi dacă eali-

zarea, întreeagă, a dorințelor noastre celor mai scumpe a fost întârziată, aceasta
nu sa făcut decât sau din cauza unor considerațiuni

interesate sau din catuza,

unor. temeri himerice.. . Şi. nu trebue să uităm

dat în mod fatal, de fapt,

că

graţie

intervenţiunei

mai tot ce am

cerut:

Puterilor

Unitate

amice,

ni

sa

de legislaţie, de

finanţe, de armată, de justiţie, fuziunea amânduror „Adunărilor într'un Comitet
Central și într'un oraş, care pare a fi destinat de Provedinţi, prin poziţiunea

șa excepţionălă, a .şeryi de linje de unire între noi.

Intr'un - cuvânt, noi putem zice că Sau. aşezat. pietrele unghiulare ale
noului edificiu al viitorului nostru, şi că, pe însuș frontonul său, s'a înscris

numele destinat a uni de acum înainte amândouă „tările. NI
„Nu: lipsiă

acestui . edificiu. decăt: Îîncorgnarea lui,

"vernămân, când inamicii noştri. au triumfat,
în totul desăvârșit.

adică

Sa
unitatea de gu-

Și, edificiul a rămas fără a îi
-

Sar păreă că puind scopul cel mai înalt aproape de mâna noastră, Europa ; ar fi yroiţ să ne îndemne a încercă 8 ultimă, șforțare a noastră,
|

Să justifică dar speranța amicilor noștri, și :această Adunare, arătându-se
„demna fiică.a aceleia, care afost. înaintea,; ti, să unească toate braţele gi,

pentru £a aşeză pe vârful monumențiili . Cheia bolţii menită a-l face inde-

| structibil.

Să ne. aducem aminte că patria suferă și cere concursul tuturor copiilor săi.

| Să

uităm, în „acest

moment

despartă până în ziua aceasia.

hotăritor,

disensiunile

cari au putut să ne
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Să: chemăm
înainte decât

din nou pe fraţii noștri din:

Valahia

o singură naţiune, precum nu avem

religie, aceleași

interese, şi aclamaţiile

a nu

mai i fi de acum

decât aceeaş

noastre să

transforme

limbă, aceeaș

într'un

defi initiv, irevocabil, cuvântul atât de expresiv de Principatele- Unite.

fapt

In consecință subscrișii, ;pe temeiul Tractatuilui: de Paris, pe dorințele
voslile în anul trecul de Divanul ad-hoc, pe reala însemnătate a Convențiunei din 19 August, crezând, nai presus de toate, că răspanidenm încrederei cu cate națiunea ne-a învestit, întrebuințând drepturile ei pentru a
salisface celei mai mari şi mai grabnice, nevoi ale ei; convinşi, în fine,
că temerile himeri ice! “inspirate! 'conibinațiunei lor'zor: “dispăreă în faţa linișlei, care ua prezidă aceste deliberări, avem «onoar ea a pr ezintă Adunărei
propunerile urmăloare: |
a
n
«10, Unirea celor două Principate: Ioldadiă: şi Valalia, si gircer aul
anui Principe Străin, este din nou proclamată.
«20. Se institue un Guvern Provizoriu.
„«30, Acest Guvern, însărcinat cu mănţinerea or dinei şi cu administrarea
afacerilor, va face. camoscute, fără (ntâriiere, :deciziunile sale fraților: sioștri :
din Valahia, invitâncu-i, în2 anzumele Adinărei, a se Pronaunlă în acelaş
sens,

OR

Sa

ie

i

«te, Indală ce: Give Provizoriu din “Moldova: ud: fi: biforuiat că îl
Valahia, sa
s instituit de aseinene un Gutvetiiu” Provizor. iat, aniândonă guivernele
se vor muuult medial la Focșani, pentru a se face an sin gar guvern, și a
începe, din “acel moment, a: lucră într'o- comună. . înțele ere.
“ «50, In acel momenl,' Adunar ea achiălă ! se va disolă, şi 'până ce holăririle Valahiei vor fi cunoscule, Adunarea! din Moldova. nu se ta: putea,
într uni, decăt. când. va. fi convocâlă de Guivernul Provizoriu, autorizat a înn-:
prăștiă orice

întrainăre” ar

încercă, a 'se „formă,

E
sit

N

îi
,
Se

uta

«60, Amândouă, Guvernele”: provizorii, ;îutrunile întrun, “singur gutuer ni
vor avcă, de misiune a “face şi a promulg gă: o houdi Lege Electorală- pe bazele
cele' mai;largi. posibile, pentru ca: alegerile să fie termânate cel mai. târzii
până în două. luni după instalarea: acestui - Guvern. la Focşani, “iti
«70. A dunarea;: ieșită din aceste'alegeri şi care va fi: unică pentru amâne -:
două, țările, .se va. întruni negreşit până, în zece zile” și va procedă, atunci : ri
zi
IN aci
ES
a
la alegerea: Principelui Străin.: iii
i
p
a
8, După. această numire, Adunarea: s0 va: “despăi * PI ȘI Guvernul: pro- ii!
vizoriu va continuă-a guvern țara unită până la sosirea noului Priucipe.

INSEMNĂTATEA

:

DIVANURILOR AD-HOC DIN IAȘI ȘI BUCUREȘTI
„IN ISTORIA RENAŞTERII ROMÂNIEI
DIMITRIE
Secretar

general

A. STURDZA
al Academiei

VII. Anul

Române,

1858.

CĂIMĂGĂNIA DIN VALARIA A DOMNILOR EMANOIL BĂLEANU, IOAN MANU ȘI LOAN A. FILIPESC
U

INFLUINȚA PRECUNIPĂNITOARE A ADUNĂREI ELECTIVE DIN IAŞI
|
ASUPRA ADUNĂREI ELECTIVE DIN BUCUREȘTI.
Şedinţa dela 2 Decemurie 1911.
Cele șepte Puteri mari ale Europei, ai cărora reprezentanți
au
semnat; Tyactatul de Paris din 30 Martie 1856, hotărise
a da.
Principatelor Române dela Dunărea de jos o nouă, organiz
are po-

litică, și socială,

îi

a

„Intrunindu-sc din nou Reprezentanţii lor la Paris în 19 ședințe,
dela, 10/22 Maiu la 7/19 August 1858, aceștia au semnat în 7/19
August Convenţiunea pentru Organizarea definitivă a
Princi-

patelor Moldova și Valahia, dimpreună cu o Aneză,- care cuprinde Stipulaţiunile Electorale ale celor două Adumntivi Elective
din lași și București.
e
E
*

“In

“urma

semnărei acestei

Convenţiuni,

Comitele

Walowsli ! a:

adresat Agenţilor diplomatici ai Guvernului Francez: în străină
tate

în 8/20 August

1858

următoarea circulară : .

SI
1

%

E

N
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«Conferinţa din Paris a ținut ieri a nouăsprezecea şi
ultima sa şedinţă, şi
Plenipotenţiarii au semnat Convenţiunea destinată
a regulă Organizarea

Principatelor Moldova şi Valahia.
|
|
«Acest act nu se va publică decât după ce se vor fi preschimbat

" cările. Cred

dar de datoria mea a vă indică,

chiar de

acum,

ratifi-

spiritul gre-

neral și dispoziţiunile lui esențiale. - |
E
«Guvernul Impăratului, o știți, se pronunţase pentru Unirea
desăvârșită a
celor două Principate sub guvernul unui Principe străin,
rimâind sub Suzeranitatea Sultanului. Convicţiunea Împăratuluiîn aceast
ă privire nu sa modificat ; ea, sar fi întărit chiar, dacă se mai puteă, în fața
manifestaţiunilor

unanime ale populaţiunilor moldo-valahe, chemate a-și
exprimă dorințele lor.
Obligaţi însă a ţineă socoteală, de opiniunea diferită
a, altor Puteri, și mai
ales a Curţii Suzeraneam
, trebuit să, căutăm mijloacele de a împăcă, pe

cât e cu putință, aceste 'divergințe cu interesele Principatelo
r.
„«Ored

că silințele noastre nu au fost zadarnice.

astfel cum noi o doriam,-nu

a fost consacrată

Dacă Unirea desăvârşită,

prin

Convenţiunea

din 19

August, pot să zic'cu toate acestea, că acest act dă
Principatelor o denu“mire,-care.esta un omagiu dat principiului -Unirei.
El stabileşte “totodată,

pentru amândouă ţările, o singură şi aceeaș Constituţiune
şi. o legislațiune
identică, îmbrăţișând toate obiectele cari nuau un
caracter special sau
absolut local. El consacră o organizare militară comună
, 0. Inaltă Curte de
Justiţie și, mai pre sus de toate, un Consiliu Permanent
pentru amândouă
Principatele, având atribuţiunea esenţială de a: veghiă la
mănţinerea, Unităţii legislaţiunei, aplicabilă âmbelor Principate.
Sa
«Aceste dispoziţiuni, pe cari nu le examinez
aci decât în treacăt, constituesc o adevărată Unire a lucrurilor. Este dar de
crezut că populaţiunile
moldo-valahe vor află o satisfacere Și, în acelaș timp,
o dovadă de solicitudine în favoarea lor.
:
a
„«Aş face cunoscute prea. nelămurit caracterele esenţi
ale ale Convenţiunei
din
19 August,

dacă nu

aș adăogă că principiile

tului nostru civil și public, se află reproduse

mental.

O. Adunare Electivă,

votând

legile

stri: responsabili ; Egalitatea dinaintea

din

1789,

în tot co
şi. controlând

ele

bazele:

au

drep-

ca funda-

bugetele;

Mini-

legei și 'a impozitului ; Drepturi poli-

tice date. tuturor riturilor creștine, având în
urmă a fi întinse; la .toate: cul:
tele; Libertatea, individuală garantată; Desființarea
privilegiilor de clasă, alo
cărora

abuzuri : luase :0 extensiune deplorabilă ; Princi
piul inamovibilității
introdus în magistratură ; Iată principalele dispoz
iţiuni constitutive, cari vor
[i puse în vigoare

în Principate.

mi

m
„ «Guvernul Impăratului, silindu-se a, face să predo
mnească, și astfel să dea
naţiunei

moldo-valahe un regim politic, care poate să semene
. mai liberal,
î

-

a...

a

.

..]
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decât ar fi necesar în vederea stărei săle de civilizaţiune şi moravurilor
sale, nu a cedat numai unei teorii abstracte; ; ci, ştiind că țara, care trebuiă
dotată cu o organizare, de secoli a fost prada abuzurilor și a, dezordinilor
administrative pe cât de numeroase, pe atâta şi de învechite, a trebuit să căutăm
un mijloc,-care, în lipsa de oameni, investiţi cu autoritatea morală necesară

pentru a izbuti, nu ne-a părut cu putinţă ao află aiurea, decât într'un control

aspru şi eficace, al căruia, exercițiu va fi pus în mânile unei Adunări Elective.
- «Adresându-vă această depeșă, nu âm altă intenţiune decât a vă pune în

măsură a rectilică informaţiunile sau. aprecierile eronate,

cari sar emite în.

jurul vostru».

“După semnarea 'Practatului de Paris din 30 Martie 1856, amân-

doi Domnii Principatelor s'au retras în acelaş! an dela guvern,
— în 25 Iunie (7 Iulie) Principele Valahiei Barbu Dimitrie Știrbei,
şi în 3/15 Iulie. Principele Moldovei. Grigorie Alexandru Ghika.
Imediat după retragerea, acestora, Sultanul, în înţelegere cu Aliaţii
săi, au numit în 3/15 Iulie Caimacami, în Valahia pe fostul Domn
Alexandru D. Ghica, și în Moldova pe Vi ornicul Teodoriţă Balş. Acest

din: urmă

murind, ol a fost înlocuit în 27 „Aprilie O Martie) 185%.

prin Principele . Nicola6. honaki:V ogoride.
” Căimăcămiilor Principilor Alexandru D. Ghica, şi Nicolae Konaki Vogoride:s'a pus capăt prin aplicarea, Convenţiunei din 7/19

August 1858, și cetirca Fermanelor respective, în laşi îîn 18/30 Octomvrio 1858, și în Bucureșţi în 19/31 Octomvrie 1858,

: Guvernele : “Provizorii : ce 'se instalau în' fiecare Principat erau
compuse .de 3 Caimacam
— iși anume de' Ministrul din Lăuntru, 'de
Prezidentul Inaltului Divan și de Ministrul Justiţiei, — “Tuneţionând î în
ziua, retragerei foştilor Domni în 1856.
-La Iași și Bucureşti, foștii Caimacami 'au anunțat, rotragârea,. lor
prin. anume. Ofise. Olisul: Principelui Nicolae Konaki Vogoride din
13/25 Octomvrie cuprindeă, expunerea pompoasă a tuturor binefa-'
cerilor, cu cari pretindeă că a înzestiat Principatul Moldovei și a;
provocat. o mulțumire. cel puţin tot atât de. elogioasă din partea
Consiliului Administrativ E xtraordinar. Ofisul Principelui Alexandru

D.: Ghica din- 12/24

Octomvrie

eră mai

scurt, 'dar făceă aluziuni”

asupra trecutului “întâiului “său guvern dela; 1834. la, 1842.
|
“Iată textul Ofisului - Caimacamtlui- Valahiei, Principele Alexandri
D. Ghica, către Consiliul Administrativ Extraordinar, No. 1:477.
ca

” "Prinţul Alexandru Dimitrie. Ghica, Caiiacanul Țărei Româneşti. "Gătre,
Consiliul Administrativ
Analele A. R.—Tom.

Eătraordinar,

XXXIV.— Memoriile

Secţ. Istorice.

45.

-
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«In- urmarea Convenţiei încheiate la Paris între Inalta Poartă și
Puterile
garante relativă la Reformele Principatelor, aflându-ne. în ajunul
de a lăsă.

cârma

Guvernului

provizoriu al 'țirei,

ce ni s'a fost încredințat, sunt acum

peste doi ani, îndeplinim plăcuta datorie. de a mărturisi publicului
de toate
stările via noastră gratitudine pentru concursul binevoitor ce ne-a dat
prin

liniștea, și demnitatea ce a știut a păstră în delicata epocă a vremii,
de când,
prin. înalte dispoziţii, “țara fiind. chemată a exprimă dorinţele sale,
a apreciat

cu deplină înţelepciune libertatea ce, în interesul

formărei opiniei publice, şi până. acum. ..:«Mândru ca Român de acest binevoitor concurs

comun,

s'a fost: concedat

i
i
Sai
al naţiei și, ca: Sef pro-

vizoriu al Guvernului, fericit că am putut corespunde la misia ce aveam
a

îndeplini, nu-mi

rămâne

astăzi, când o nouă

eră

se pregătește pentru. ţară,

decâta însoţi dreptele dorinţe ale. țărei cu. urările şi simpatiile noastre
pen-

tru a patriei fericire,

2

Se

e
«In: acedar
âst
solemnă
ă ocazie, adresăm onor. public român mărturisirea
viei gratitudini co ne-a insuflat, și-l rugăm a ne' păstră şi de acum aceleași

sentimente "do încredere,și de iubire ce ne-a acordat încă dela trecutul
. întă-

iului. nostru Guvern, și cari: au fost .şi, vor: rămăncă în noi
singura
mulțumire a vieţii noastre publice.
E

fală

și
i

„«Consiliul este invitat a da cuviincioasa publicitate acestui al-nostr
u. Ofis.
SRR
Si
15) «Alexandru D. Ghica»

| «Pentru Secretarul Statului (s.) N
,
.

Lahovari»

|

„ Permanele, de. instalare a, nouălor Guvern Provizorii erau în pri-

virea,
form
eiși glăsuirei lor identice.
:
.
.

EI

„Aplicarea. Convenţiunei din 7/19 August 1858 indică, în mod hotă-

ritor, că 'misiunea acestor Guverne trebuiă să, fie terminată
până în.

66 .zilo dela, instalarea, lor, și aveă,.de obiect: Facerea, Listelori Elec-

torale, Afişarea, lor, Convocarea Colegiilor Electorale, Aleger
ea Depu-

taţilor: Adunărei Elective, :Intrunirea “acestora, și în fine aleger
ea
Domnului Moldovei: în -Iași și a Domnului Valahiei. în “Bucur
ești.
„Cei 'trei: membri ai Căimăcămiilor, așezați în amândouă Ferman
eledupă rândul lor în mod. identic, rau pentru Moldova: Marele
Logo-

făt Ștefan. Catargiu,
Panu;—pentru

Ioan" Manu
„Cetirea

Vornicul : Vasilie: Sturza: și: Vornicul-: Anastasie!

Valahia: Marele Ban Emanuil:Băleanu,. Marele Vornic

:și ' Marele 'Logofăt Ioan Alexandru Filipescu; -- "ie

Fermanelor

de instalare a Membrilor : Guvernelor

Provi-i

zorii s'a făcut în Iași în 19 (31) Octomvrieși în Bucureşti
în 18'(30)

Octomvrie.

*

a

|

|

DIVANURILE

AD-IHOC

DIN

IAŞI

ȘI BUCUREȘTI,

“Fermanul Imperial relativ la. numirea,
următoare ea : cuprindere : :
.

«0

4

VII.

.

Căimăcămiei

tu?

Valahiei, ave

r din,

«Șefului Dear tamentului din Lăuntru Em. Băleanu, Preşedintelui Iunaltului Divan Ioan Manu. şi Marelui Logofăt |. AL: Pilipeseu-— Membrilor
compuind' Căimăcămia. 'Țărei-Româneşti.

«In conformitate cu stipulaţiile art.: 49 al Convenţiei, care, precum sa zis
în celălalt Perman, investit de al meu Hat Imperial, a lost închâiată la 19

August

1858 între Imperiul meu şi cele şese Puteri

Garante,

atingător de

organizarea fundamentală a âmbelor Peincipate, v am numit la Căimăcămia

Ţărei-Românești..

.

vi.

SE

E

a

“ «Prin "urmare, Prinţul Alexandru Ghica! cel pară: acum Caimacar al 'ȚăreiRomânești, urmând a depune îndată; în mânile voastre administrația gene-

rală a Principatului, care vă va fi de atunci însușită, cu desăvârşire, voinţa
mea hotărită, este ca, în exerciţiul provizoriului : care vă este încredințat,
liniștea, ţărei şi securitatea și buna stare ăi populațiilor să fie: mănţinute, și
ca stipulaţiile” electorale ale nouii orgganizări ce veţi aveă a execută și a îngriji de a ss execută întrun chip direct; și indirect, să fie întru toate și cu

realitate puse în lucrare.

.

-

că

aie

«Poruncesc ca să luaţi cea mai'serioasă bigare: de; seâmit: asupra exaatei
aplicări a regulamentului electoral, 'în ceeace privește cei în drept a fi aleși
la -Hospodarat și. la Adunare, şi alegt ătorii membrilor acestei Adunări, .
«Cer

asemenea

toată a voastră băgare de seamă, ca nici un act sau urmare

contrarii „zisului . regulament să nu..se : urmeze,și ca .uneltirile ..vielene: şi
acte ca acelea, de a artită prin meșteșugite mijloace un.venit nemișcător,
dobândit. dela. data subscrierei .zisei Convenții, spre a aveă. drepturi a, fi alo-

gători sau. ales, să fie 'lepădate .ca desăvârșit neprimite, ca. şi, Întru: aceasta,
ca. și în. toate celelalte,; spiritul. imparțialităţii, a lealităţii şi a. sincerităţii:
să, fie: mai; întaiu de .toate .negreșit mănţinut.

-. .

«Fiindcă. 0,să fițiîn toată. vremea... funcţiilor voastre

a

oi

vremelinice „Tăspun=.

zători,. precuim ; sa . mai zis nai. sus, de .păstrarea, liniștei. în! țară, şi de buna:
executare a; regulamentelor : celor. nouă, .vă fac cunoscut că.sunteți: autorizaţi

a, depărtă, sub a voastră răspundere, din funcţiile lor, și a îngriji, a: împlini.
cu-titlul provizoriu, cu alţii pe :toţi aceia dintre funcţionarii. Principatului, ce
s'ar. abate 'din; iaceustă stare a lucrurilor; sunteţi! însă; datori în. orice caz să

mărginiți aceste. schimbări la meapărată trebuinţă. și la; consideraţii -învede-!
rate ale ordinului publice; rii

e mi cz

cai

ceri

„„ câstfel, prezentul „m6u; Teri este slobozi. Pur
€

3
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Consulul. General francez Beclard din București a comunicaţ; Co:
mitelui Walewsli ceremonia, cetirei Fermanului prin raportul său din

19 (31) Octomvrie

1858:

a

,

«Domnule Comile,
«Am asistat astăzi la cetirea publică a celor doui Fermane.
«Această ceremonie s'a petrecut în localul şedinţelor vechei Adunări Generale, unde

au lucrat deasemenea, îîn anul din urmă,

Consultativ.

membrii Divanului

e

a

„ «Intrunirea eră, foarte : numeroasă.

" «Principele Ghica și Ministrii săi, precum şi noii Oaimacazni, Inaltul Cler,
o mulţime de funcţionari

publici 'și de locuitori :din toate clasele ocupau

diferitele părţi ale acestei mari-săli.”
Ii
«O tribună eră rezervată pentru Agenţii și Consulii Generali.
* «Kiamil- -Bey a dat mai întâiu' cetire în turcește Fermanului: sau Hatişerifului, prin 'care se promulgă

cele 50 de articole

și” dispoziţiile „electorale

semnate la Paris în 19 August a. c.:
«D-l Gheorghe

Ghica, a cetit în urmă traducerea, acâluiaş act în românește,

- «Cetirea amândurora fiind terminată, Principele Ghica a anunţat în câtevă
cuvinte, celor trei Caimacami, cari stau lângă el, că. le remite frânele admi-

nistrațiunii. Apoi el a părăsit Sala în
î mijlocul unei adânci tăceri.
«După ce el a ieşit, al doilea Perman, 'acela care rândueşte Comisiunea

Interimară, a fost cetit de Kiamil-Bey buiceşte, și de Anbovari, Secretarul
de Stat, româneşte...

ÎN

» «După aceasta d-l L Manu, unul din «cei trei. Caimacanai,. a. luât cuvântul
și a adresat lui Kiamil-Bey o scurtă alocuţiune,. care exprimă, pentru Majestatea Sa. Sultanul și pentru Augustii săi aliaţi, simţiminte de respect şi de
recunoștință. :

II

d

«Astfel s'a, terminat această, ceremonie, în: tot timpul. căreia a , domnit cea,
mai perfectă ordine. In oraș. se ' răspândise tot felul de - vuete.: Se ziceă că
Principele. Ghica, înainte de a se retrage, :va: pronunță o: cuvântare și. că vii

aclamații vor salută, ieşirea, sa: din sală. Se: mai. zicea că: noua Câimăcămie,

ale :cărei puteri'sunt contestate de partidul radical, va fi întâmpinată de repro-

baţii.. Aceste

vucte, propagate: de unii și de alţii, nu Sau

realizat,

„Este adevărat că Principele Ghica aveă de gând: să se adreseze publicului
și să arate în acelaș timp succesorilor săi linia de purtare ce aveau să urmeze;

însă-d-l Manu l-a împiedicat prin Kiamil- -Bey de-a execută această intânţiune.
„ «După ce au asistat la parada trupelor, Caimacamii. său' dus la :Palatul
Domnesc, unde s'a făcut prima recepţie. Eu şi colegii mei ne-am. prezintat.

Dela: palat cu. am. crezut: de. a mea datorie a face e vizită Principelui Ghica
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care se retrăsese în casa sa, Fostul Caimacam u fost foarte simţitor la această

atențiunei.. . i
«Primesc chiar acum dela Secretarul de Stat manifestul Căimăciuniei,. care
face cunoscute locuitorilor ţărei principiile conducătoare ale noului guvern.
EI conţine, în termini

medioeri,

principii esenţiale».

Căimăcăimia din Iaşi a așezat lucrările ei, chiar din întâia zi a funcționărei sale, pe baze metodice. Fiecare deciziune a Căimăcămiei eră
consemnată întrun anume Proces Verbal, care, ca și celelalte dispozițiuni, se publicau imediaţ în Monitorul Oficial al Principatului Moldovei.
” Publicaţiile Căimăcămiei Valahiei erau mai restrânse, şi din ce se

impuţinau cele 66 de zile, destinate de Convenţiunea din 7/19 August
1858 pentu a ajunge la, Alegerea Domnului, Ofisele Guvernului

Provizoriu se preocupau mai mult de liniştită petrecere a locuitorilor!
țărei,și de împiedicarea turburărilor ce s'a» puteă ivi. Astfel Adunarea,

Electivă din București s'a deschis 25 de zile în urma celei din lași:
și anume cea din Iași în 28 Decemvrie 1858 (9 Ianuarie 1859) şi
cea din București în 22 Ianuarie (3 Fevruarie) 1859.
„ Caimacamii

Valahiei

au

publicat

funcţiune— în 18 (30) . Octomvrie

tante:

în

prima,

zi a

următoarele, patru

|

intrărei.:lor în,

acte

Cu

impor-

„19 Ofisul No. 1 al Căimăcămiei Valahiei către Sfatul Administrativ

Extraordinar.

e

|

«Căimăcăniia, socotind de a sa datorie a da în cunoștința obştiei .profesia
sa de credinţă și linia. de conduită ce sa hotărit a păstră cu sfințenie în

tot 'cursul guvernului său interimar, alătură onor. Sfat alătiirata Proclamaţie,
adresată către: obștia compatrioţilor noștri, particulari și funcţionari, civili
şi militari, şi-l pofteşte ca, pe de oparte, să se dea fără întârziere lu, cu-

noștința publicului prin cea, mai întinsă publicitate ; iar. pe

de alta, d-lor

şefii departamentelor, având în vedere îndătoririle ce se cer a se îndeplini
cu exactitate și din partea, tuturor : slujbașilor.: țărei,: fiecare. minister 'să

cheme cea, cu dinadinsul luare aminte a tuturor funcţionarilor Departamentului său respectiv și a se conformă întoemai ziselor “orândueli,. binevoind
a priveghiă şi a stărui cu dinadinsul a se îndeplini, fără cea mai mică abatere ; căci Căimăcămia,

care astăzi invită și povăţueşte, după aceasta, însăș

răspunzătoare către Inaltele Puteri ce: i-au încredințat cele dintâi operaţii
ale. Convenţiei dela 19 -Auguşt, na va „putea trece cu vederea cea mai mică
ncorândueaşi:lă,
legile vor fi chemate. a exersă cu toată strășnicia mustrae
rea vinovatului. ;...:
ati
ta

„+ 6Căimăcănmia, Întemeiată -pe .patrioticele: simţiminte: şi liniştitul caracterâl
i
*

_
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tre

ri:

Românilor, este. convinsă că, poveţele sale vor găsi un ecou favorabi
l în inimile tuturor de obşte, și fiecare se va întrece, în cercul
poziţiei
“ sale 'sociale, a-i da ajutorul şi concursul său, spre a putei săvârşi
aceste delicate

şi grele însărcinări puse asupra-i, de a se atinge
liniștea şi buna orândueală. .
ia

«Sfatul Administrativ

Extraordinar va aducela

tot viitorul țărei, cu' toată
a
aa

îndeplinire

cuprinderea

- acestui Ofis, dând totdeodată și alăturatelor Inalt Ferman
şi "Hat Imperial
cuvenita publicitate ; după care apoi originalele se 'vor
depune la Arhiva

Statului.

.

Aa

«s) Em.

Ma

Băleanu,

Ioan

Se

Manu,loan

A]. Pilipescu»

„ «Pentru' Secretarul Statului, (s) N. Lahovari.» |

„20, Proclamaţia Căimăciumiei Valahiei: către: locuitori : e

- «Fraţilor compatrioți !
DE
as
„«Măria Sa Sultanul, Augustul nostru. Suzeran, îndeplinind
art. 49 al Convențiunei, ce sa încheiat: la 19 August de Reprezentanţii
Inaltelor Puteri. ce
au iscălit Tractatul Parisului, prin Impărătescul Hatişeri
dela 1-iu ale lunei

lui Rebi-il-Evel, anul 1275, constituind Căimăcămia
în asemănare, astădată,
cu instituţiile țăirei, ne încredinţează, cârma, oblăduirei,
vremelnicește, până

la alegerea Domnului. Pătrunşi dar de importanta. şi serioasa
. misie la care
suntem chemaţi, și având.în vedere lupta.şi: neîncreder.ea
ce, dela, o vreme
încoace, bântue. toato partidele, ne socotim datori deodatăcu
primirea acestei

„grele. şi delicate sarcini,să punem

în. vedorea, „obștiei.

principiurile noastre

şi profes
noastră, „de
ia.
credință ce no.va, sluji.de .teineiu la îndeplinireada.
toriilor puse. asupră-ne, în tot cursul guvernărei noăstre
, îi
spui
;: “Restrânși întrun cere de neutralitate. și ăvând,, în;toate.
lucrările, noastre,

„cea:mai de: căpetenie preocupaţie, imparţialitatea,,ne „vom, sili:
a. chemă:, po

:fiecare la îndeplinirea datoriilor sale cu o; bună , credință
: și. dreptate,-:vom
priveghiă a.se respectă. drepturile. fiecăruia, şi a nu:
se, îngădui frauda, și

„Teava credinţă, -vom .stărui cu dinadinsul, în. cercul atribuţi
ilor., noastre,.a
.popri abuzul şi a,păstră; liniștea. și ordinea legală.
e cca,
i
„«Răspunzători înaintea, Puterilor.
ce au binevoit.a ne, chezișui, drepturile
-Și imunitățile,

înaintea:

compatrioţilor.

noștri, a: posterității: și: chiar :a. con-

Ştiinţei, noastre, sta :ne vom sfii.a izbi cu toală; asprimea. orice
duh. de tur-

burare, prin mijloacele legale ce ne: sunt, date, a demască
întriga fără dislâncție, de. partidă,şi. a, sdrobi.rtul.- până în rădăcină cu orice
preţ tăcar,
„Și. cu:acest chip, ţinta -noastră fiind. bin.ele
obştesc, -credem.că vom: puteă

merită aprobaţia și dragostea .compatrioților. noştri, şi: ne „vom 'putei,
felicită
că ne-am îndeplinit mandatul cu toată lealitatea
ce s'ar putea cere dela noi.

«Fraţilor compatrioți ! Convenţia dela 19 August, deschizând Principatelor
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„noastre surori o .nouă .eră de. activitate, le înfăţişează o ocuzie favorabi
lă a
puteă dovedi luropei măsura, pateioticelor sentimente, de cari: suntom
în-

„zestraţi. .. . -

Da

Mia

ÎI

„a

«Peste puţin, chemaţi fina, potrivit cu întocmirilo: cuprinse în anescul
al
2-lea al Convenţiei, a vă alege mandatarii ce au să :alcătuească, obșteasc
a,
Adunare, și a căreia, cea dintâi lucrare va fi a alege pe Domnul .ţărei,
de
„un duh de moderație și de o liberă numai conștiință cu care veți ști.a'vă
îndeplini această înaltă misie, atârnă tot viitorul țărei. Facem. dar apel la
patrioticele sentimente ce caracterizează, pe Români şi vă rugăm a privi cu
„maturitate poziţia în care ne uflim; căci cea de acum conduită a noastră
va hotări soarta, patriei noastre; oste dar neapărat trebuință ca în îndepli-

nirea tuturor actelor ce aveţi să faceţi. în privinţa, alegerei, mandatarilor
d-voastre,

să prezideze

și moderația;

abnegaţia şi dezinteresarea,

căci orice patimă, orice

personalitate, ne

va

pune

egoism

pe calea pieirei,

liniştea cea

mai

striotă

sau discordie, orice 'duh

şi. va 'conipromite,

pentru

de
tot-

'deauna, noua; organizaţie a fărei, ce: suntem, datori bunelor voințe ale, Inaltelor
Puteri. -

e,

Uniţi-vă

i

dar întrun zând

pi

:

|

:

:

,

la acest -mare interes. 'obştesc, “şi silii-va! “din

“toată "virtutea: a 'vă alege în obşteasca “Adunare mandatari demni ide misia
“ce: le încredințaţi
căci de alegerea ce veţi face atârnă toată: chezăuirea

“legilor ce ne: asigurează drepturile:și imunităţile noastre. ; n
iii
"2 «Convinși că; într'un asemenea moment solenel, când Europa își are aţin-

“tită Dăgarea de seamă asupra" noastră, Românii vor ști a da dovadă, de mo-

“ deraţie

şi: respect,

către. legi, ce-i

caracterizează,

împlinim a noastră datorie

a chemă totdeodată și cea mai cu dinadinsul băgare: de: seamăa: tuturor
“funcţionărilor publici, - civili * şi militari, ca. fiecare, în' “cercul atribuțiilor

sale, având în -vedere 'linia do! conduită pe cure Cdimăcămia. declară că are
sq merge, să, se ferească de orice îirâurire sau abatere'împotriva dr ephului

-ce' are a exersă: fiecare, a priveghiă 'să -se păzească, liniștea şi bună -orân-dueală,: a mu scăpă din vedere "măsurile

ce le sunt - încredinţale,

"stârpi

ași. îndeplini

din

oreme

orice

dul. de * turburare,

spre '«

cu: cr edinţă, ! În

“parțialilate şi activitale, funcţiile posturilor ce le sunt încredințate, * slă- ruind cul: dinadiusul a -se slârpi orice: fel 'de: abuz; căci numai “cu 'acest
chip vor: 'puteă merită lauda și mhulţiumirea Guvernului ; ; iar cei:abătuţi: 'vor
cădea "sub ..toată asprimea și osânda. legilor. --..:
Aaa
iai

"«Pe această cale dar, uimând cu toţii, fraţilor compatrioți, suntem -încre“dinţaţi că vom: câștigă simpatia neamurilor, și Cesescul Impărat va îmbogăţi
"Si “acum: “iubita noastră țară” cu ale” sale! Dinecuvântări.
€

N

.als)

m

Ea

a

|Bila nu, Ioan Manu. can
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z
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30, Ofisul No.
gro-Vlahiei.

-

2 al

DIMITRIE A: STURDZA

Căimăcămiei
:

Valahiei

către

Mitropolitul Uni

«Prea Sfinţiei Sale Părintelui Mitropolit al Ungro-Vlahiei.
«Guvernul

|

|

interimar al țărei, la care Căimăcămia este chemată, fiind
o în-

sărcinare din cele mai serioase 'şi mai delicate, iar rezultatul
salutar al
acestei însărcinări atârnând dela buna înţelegere a nouălor instituţii,
de care
trebue a se pitrunde toate cetele populaţiei, Căimăciumia, osebit de
apelul
general, ce prin a sa proclamaţie a făcut publicului, găseşte de a sa
datorie,

în îndeplinirea misiei sale, a chemă și concursul capilor biseric
ei. ..
«Clerul, Prea Sfinte Părinte, ca unul ce și după cuvântul
Sf. Scripturi,
şi după a sa poziţie în societate, urmează a [i dascălul şi povăţui
torul po- porului, este dator să fie și dânsul, în însemniătoarele împrej
urări de astăzi,

cu osebită luare aminte la îndatoririle chemirei sale, ca părinte spiritual.
«Intru aceasta, Căimăcămia, reclamând 'concursul Prea Sfinţiei Voastre
,

vă

invită, Prea Sfinte Părinte, să luaţi împreună cu părinţii Episcopi ai epar-

hiilor măsurile cuvenite ca preoții să se ferească de orice înrâuri
ri îngelăloare şi să nu se facă propoteduitori de miscari unellir
i viclene; ci în

contactul în care se vor pune cu poporul, să fie întâiu ei de model
de mo- :

deraţie şi de iubire, de linişte și concordie publică, să povățuească pe popor

a nu se rălăci în idei amăgitoare, cari ar lurbură liniştea public
ă şi ar

aduce țara la peire, să caute a potoli orice duh de desbinare,
'să îndemne
pe toţia se lepădă

de orice” patimă

personală, de orice împizmuiri,și să

înfrăţească, toate spiritele, 'spre a le uniîn paza bunei orândueli, și întru
a
se dobândi

din conlucrarea, la care publicul este -acum chemat,

priincios ţărei.
ÎN
«La alegerile ce au a se urmă, oricine 'nu

un rezultat

a
N
va fi Chemat a luă parte, să

aibă a rămâneă în linişte, fără a umbla să turbure cugetul cuivă, lăsând
pg
cei chemaţi a sc înţelege între dânșii spre a-și alege mandatarii
lor demni
de misiunea ce li se încredinţează.
E
a
|
EI
„ «Căimăcămia, pătrunsă de importanţa misiunei sale și de răspun
derea, ce

se pune -asupră-i,

va priveghiă, cu neobosită

stăruiro ca toată obștia să se

conforme cu regulele întocmite, fără câtușde puţină abatere. Ea nu este
la
îndoeală că şi Clerul, prin arhipăstoreasca Prea Sfinţiei Voastre povăţuire,

ferindu-se de orico

alunecare în

vreo

necuviinţă,

sau

abatere

prescrise, va merită, stima publică și încrederea Guvernului».

din regulele

-

40, Pvoclaanaţia,: Căimăcămiei. Valahiei către Oștire.
«Ostaşilor!

.

:

Ie

aa

|

|

«Datoria cea mui sfântă a unei 'oştiri a fost totdeauna 'aceea de a asigură
liniştea publică, apărând instituțiile patriei sale. Inaltele Puteri, în părinteaşca
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lor îndurare, pentru patria noastră, au vrut a-i asigură:un viitor mai senin,
puind prin Convenţia dela 19 August bazele viitoarei ei organizări.

«Guvernul de astăzi, ca unul ce este chemat a ţinea cârma Statului, în .
împrejurări

atât

de

grele;

ca

unul

înaintea patriei şi a Europei întregi,

ce

simte

toată

răspunderea

ce

are

cunoaşte că deviza urmează a-i fi ne-

părtinirea Și dreptatea, dar că e dator tot într'o vreme a mânţineă buna
orândueală în executarea ordinei, ce rozultă din Convenţie, în contra oricărui ar cercă să o calce.

«Ostaşilor ! Guvernul, plin de încredere în virtuțile militare şi patriotismul
vostru, :nu se îndoeşte

că veţi şti
a vă îndeplini datoriile cu cea mai exactă

disciplină şi cu bărbăţie, ca să fiţi totdcăuna sprijinul și cea mai maro fală
a Patriei

voastre.
|

|
«(s.) Em.

Băleanu,

Ioan

|
Manu,

loan

«Pentru Secretarul Statului, (s.)

“După această. introducere

aspră,

Al.

|

Filipescu.

N. Lahovari».

Caimacamii din. Bucureşti au

pășit întru a-și formă Sfatul Administrativ Extraordinar.
La lași Caimacamii, prin 0 hotărire motivată —și anume că nu
pot aveă. încrederea necesară în ministrii fostului Caimacam Vogoride,— numesc în unaniinitate ministri provizorii la Secretariatul “de
Stat, la Finanţe și la Hătmănie, iar pe directorii dela Interne, dela
Justiţie, dela Instrucţiunea. publică și Culte, dela Lucrările. publice
îi însărcinează să înlocuească provizoriu pe ministrii respectivi. Precum Caimacaunii reprezintau un guvern provizoriu do scurtă durată,
asemenea și Sfatul Administrativ Extraordinar eră compus de locoțiitori provizori

a funcțiunii

de ministri.

!

"In București această formalitate naturală și logică nu a fost îndeplinită. Ministrii fostului Caimacam Alexandru
oarecum în. mai multe categorii. Preşedintele
Cantacuzino a demisionat și funcțiunea, lui a
nistrul de Interne: Beizadă Constantin Ghica -

Ghica au fost clasaţi
Consiliului Constantin
fost suprimată. Mişi Ministrul Justiţiei

Constantin Bălăceanu

aceste două ministere

demisionând amândoi,

le- au luat Caimacamul Emanuil Băleanu și Caimacamul
Ioan Al. Filipesou, cari funcționau ca membri ai Căimăcămioi şi ca Ministri,
lucrând ca, atari cu șefii de secţie ai acestor ininistoro. Ioan Manu,
reprezentând în. Guveinul, Inteiimai pe fostul Prezident al Inaltei
Curți din 1856,sta; izolat. între cei 'doi colegi ai săi din Căimăcăumie. .
Secretarul de Stat Gheorghe. Ghica dându-și de misiunea a fost, înlocuit „prin Constantin Brăiloiu. Ministrul de răsboiu Barbu Vlădoianu

a „fost. mănţinuţ. în. această funcţiune, . Ceilalţi. trei . minishi—Nicolae
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Kretzulescu dela Finanţe, Gheorghe Bengescu dela Instrucţiune și Culte,
și Grigorie Filipescu delă, Control—-au fost înlocuiţi fără motive 'prin

„Barbu

Catargiu, Ioan Slătineanu'și Constantin Fălcoianu.

|

+

Instrucţiunile privitoare la aplicarea, Stipulăţiilor Electorale, anexat
e

la Convenţiunea, din 7 (19) August 1858, au fost publicate de Căimăcămia Moldovei
.în 31 Octomvrie (12 Noemwric), de Căimăciimia,
Valahiei în 1 (13) Noemvrio.
|
Sa
i
„Iată textul acestor din urmă,

care

poartă

vitoare la Alegerile Deputaţilor pentru
Valahiei :
|
|
»
"După

cari au a procedă

titlul: Insrucţii: pri-

Adunarea
|

“generală . a
N

„Instruecţii.
Cârmuilorii

de

județe,

Subcăârmuitorii de plăși

și Vornicul de oraș în capitala Buturești, asupra alegerilor deputaţilor vii-

toarei Obşteşti Adunări și asupra cercetării astelor ce se vor înfățișă
de ale-

gători și de eligibili, spre constatarea calităților cerute

dela fiecare, în con-

formitate cu art. 49 al Convenţiei din 7 (19) August, și cu dispoziţiile
anexu-

lui No. 2 al zisei Convenții,
o
„Art:1. Potrivit cu deslușirile date prin

A
e
oticiul Căimăcămiede
i sub: No.

19,în care s'a mărginit sorocul până la ziua de cinci
ale viitorului Decem-

vrie, ca să, se întocmească listele de alegători și eligibili,
să sc publice

să se afişeze, în conformitate cu art: 49 al

Convenţiei, urmând

și

ca la acea,

zi să fie încheiate cu desăvârșire zisele liste ; de accea toţi cei ce se vor

cunoaște că însușese calităţile de alegători! sau eligibili, potrivit art. 3, 4,

5 şi 9 din anex, vor grăbi a merge să se: înserieîn liste, după

cum: ur

mează : a) Cei. primari, adică aceia cari ar posedă un venit anual
dela gal-

„beni 100 până la 1.000 incluziv, vor merge spre înscriere” la: taciul Subcârinuirei, unde vor să-şi exerseze dreptul de alegiitor,b) Cei direcți de ju-

dețe, adică cei cari posedă un venit anual dela 1.000: glb. în sus, vor merge!

spre înscriere la rezidenţele Cirmuirilor judeţelor, unde, după cum sa zis!
mai'sus, și-ar alege doimniciliul lor politie, c) Cei “direcţi de oraşe, adică:
orășenii cari posedă un 'capital în pământ sau' clădiri, ori alt fond 'Garecare,
industrial sau comercial, din'cari toate sar însumă împieună “un' capital!
“fio'avereasa proprie sau zestrală, * vor! inerg6
spre' înscriere, cei din Oraşul de' Reşedinţă al “judeţelor la Cârmuiri, îar în
Bucureștila Vornicia Capitalei,

i.

i

„Art. 2.. Toţi acești „proprietari, din “deosebitele. de mai sus

m

i

i

arătate „cate
.
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VII,

acte

i

915

doveditoare

fie-

cărei calități, pentru drepturile ce voesce a exersă, după cum urmează:
--A) Pentru moşiile nelocuite vor sluji de dovadă adeverinţele de răspun-

derea, taxei de 5%

către Visterie şi, spre mai multă înlesniro, se va alcătui

de către Departamentul Finanţelor îndată. o tablă generală, după condicele
sale, de. toţi asemenea proprietari de moșii nelocuite, dela cari primește zisa
taxă de 5% şi, tipărindu-se în număr de 300 exemplare, să se împartă pe

la toate cârmuirile' de judeţe, ca și acestea să le împartă pe la subcârmuirile de plăşi, în număr potrivit cu trebuința fiecăreia ; — B) Pentru moșiile
locuite, câte dintr'însele fiind arenduite de mai înnainte și contractele lor de
_arenduire și-ar aveă a lor urmare și într! acest an ; pentrucă suma arenzii
“unor asemenea moşii este mai în deobşte cunoscută, mai cu seamă de
proprietarii vecini, contractele acestor arenduiri se vor consideră ca doveditoare adevăratului venit al moșiei, iar la întâmplare când sar ivi vreo
reclamaţie, după cuprinderea Art. 7 și 8 din anes, împotriva unor aseme-

nea contracte de arenzi, ca, bănuite pentru neadevărata
la asemenea caz, cârmuitorul județului,

sau

sumă a arenduirii,

subcârmuitorul. din acea

plasă

va face cercetare în faţa locului, în prezența, reclamantului, și luându-se în
scris mărturia dela vecinii proprietari cei cu știință de adevăratul venit al
acei bănuite moşii, un asemenca, act va sluji de temeiu al constatărei venitului,
Contractele îîn lucrare de felul celor de mai sus, câte se vor găsi adeverite
în bună şi. 'cuviincioasă formă de vreo dregătorie la a lor încheiere, acelea

vor sluji de dovezi necontestabile.. Moșiile câte se vor fi arendat în cursul
acestui an, ca. să-și aibă urmarea

dela viitorul Sf. Gheorghe

venitului „cuprins. întrinsele,, fiind pentru

vremea, viitoare,

nu.

înainte,
se

va

cifra
puteă

țineă, în seamă, ci În, asemenea caz are a se luă în consideraţie. venitul după
contractele ce se află. astăzi în lucrare ;—C) Pentru... moşiile. „câte „nu sunt
arenduite se! vor indatoră proprietarii lor a aduce înscriși dovadă a pro-

prietarilor vecini, de adevăratul venit ce au niște asemenea. moșii, şi pentru
a căruia .dovedire se ya face întv'adins cercetare la faţa. locului de către zişii
proprietari,

în prezenţa, și a subcârmauitorilor

respeetivi, cari

sunt îndatoraţi

a adeveri actele cercetării sub a lor răspundere pentru orice neadevăr ; se
înțelege, de „sine, că, la, asemenea moșii, cari vor fi fost căutate pe seama, tă

prietarului pe un timp mai îndelungat, cercetarea, va aveă a se sluji, spre a sa,
înlesnire, cu catastișele de, pe trei ani trecuţi, şi adunând. suma pe toţi. acei,
trei ani, a treia parte ce va, ieşi va constituă. maximum venitului anual al moșiei,

scăzându-se, „neapărat iîn amândouă aici arătatele cazuri, „cheltuelile exploataţiei ;
0) Pentru câte din proprietăţi s'ar află ipotecate pentru vreo sumă. de datorie,
se va scădeă, din venitul lor: dobânda. de 5/0, cu care urmează a se consideră,

ca infirmate, și restul venitului se va socoti cifra ce i-ar. "constitui "dreptul.
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Spre înlesnirea funcţionarilor însărcinaţi cu operaţiile “electorale, Departamentul Dreptăţii va adună dela, toate tribunalele de: judeţe, precum și dela

cele comerciale

din București,

ipotecile de proprietăţi, ce vor

Craiova, şi

Brăila, știință deslușşită de toate:

fi trecute în condicele lor,și le va comunică

Prin circulară tuturor cârmuitorilor de judeţe şi Vorniciei Capitalei;—E) Pentru
câte moșii se stăpânesc în devălmășie,. proprietarii dovălmaşi, voind a-şi
exersă drepturile de alegători sau eligibili, potrivit art. 3. 4. şi 9 din anex,
vor fi îndatoraţi a șe conformă, dispoziţiilor $Ş.a, b, c, din acest art., întru
cât priveşte constatarea venitului părții cuvenite fiecăruia; tot asemenea orân-

dueală se va păziși pentru proprietăţile de moșneni ;—F) Oricare va aveă trebuinţă a compune suma: de venit sau: capital cerută prin art. 3 și 4 din anex,

prin împreunare a osebite ramuri de venituri mai mici, va urmă mai întâiu
a-şi declară domiciliul său politic, unde adică se hotăreşște a-și exersă dreptul
de alegător, și va fi dator a înfățişă, când va merge a se înscrie, ori 'con-

tractele de arenzi,' adeverite de cârmuirile. judeţelor respective, sau
' și alte:
„ dovezi asemenea adeverite, prin cari să se constate “venitul în asemănare
cu SS a, b, c, e, din acest art.;—G) Pentru capitalul de 6.000 galbeni în pă-

mânt și clădiri în oraşe sau alt fond industrial ori comercial, după care se
dă orășenilor drept de alegători, aceştia vor fi datori.a înfăţişă pentru mai

sus zisele proprietăţi înscrise dovezia

câţivă .din

fcuntaşii: mahalalei, ade-

verite şi de deputatul. respectiv, prin cari să se constatate âdevăratul

preț

al lor; iar pentru câte din asemenea acte sar da prilej de bănueală, se
va
cere” dela proprietarul ce le înfăţişează, a, .face "prețuirea legală prin: tribu=

nalele competente. Când însă cu: proprietăţile din orașe și celelalte ' fonduri

cuprinse în acest $$Ş nu ar fi de ajuns a se însumă capitalul de 6.000 galbeni, și ar mai aveă orăşeanul” proprietăţi şi prin judeţe, cu. câri să se poată
completă mai sus zisa cifră, va fi dator a 'aduce Vornicului: Capitalei, sau
cârmuitorului dela orașul unde voeşte a-și exersă dreptul, dovezi adeverite
"în conformitate cu. dispoziţiile $$ a, b, c, e, dela acest art. şi a aliniei de
mai sus;—H) Pentru ceeace priveşte: industria, şi comerţul, patentele: ce are

fiecare dela -Visterie slujesc de dovadă spre a caracteriză pe comerciant sau:

industriaș,

conform dispoziţiilor -art.. 90 : din “Regulamen
: Organic
tul

și

al:

Legiuirei din anul 1850 îndeplinitoare acestui art.; iar cât pentru ceeace privește
constatarea, capitalului de 6.000 galbeni, avere proprie sau zestrală,' câţi din

asemenea neguțători sau

industriaşi

vor dovedi

suma

de

6.000 “galbeni: în

pământ şi clădiri, cu chipul prescris mai sus, se vor înscrie: între alegători,

apoi aceştia vor da. o listă de numele: tuturor "celorlalţi

din “corpul lor, cari

» dorind a se. înscrie între alegători, sunt cunoscuți d6 dânșiică au,în marfă:

sau în industrie, capitalul: de 6.000 : galbeni; acea listă; iscălindu-se' de. toţi”
cei mai sus: neguțători şi industriași, înscriși ca, alegători, va sluji de dovadă
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de ai doilea în lista alegătorilor;

iar toţi

ceilalţi, ce n'ar fi cuprinși în lista dată, de care se face vorbi mai sus, dacă
sar socoti în drept a fi înscrişi şi ci între alegători, vor urmă a se conformă -

cu dispoziţia Condicei comerciale pentru această constatare, luând dela tribunalele competente trebuincioasă dovadă; tot asemenea rândueală se va păzi
și la întâmplare de a 'se ivi vreo contestaţie asupra celor propuși. Măsura
de mai sus, ce s'a adoptat pentru .oraşul București, se va puteă aplică, şi la
toate celelalte oraşe de rezidență ale judeţelor, unde neguţătorii, industriaşii
cu averi nemișcătoare și înscrişi în listele electorale vor primi a. da, liste
doveditoare averei mişcătoare celorlalți neguţători, rimâind iarăş ca pentru
cei ce nu se vor da asemenea liste, să se urmeze potrivit dispoziţiilor Con-dicei comereiale, precum. și pentu aceasta s'a vorbit mai sus;—l) Vârsta, cerută
prin art. 5 şi 9 din anox

se va

constată

unde

trebuinţa

va

cere, pentru cei

născuţi în urma punerei în lucrare a Regulamentului Organic, prin actele de .
botez; iar cei ce nu-ar aveă asemenea acte vor [i datori a le cere dela Mitropolie sau Episcopie, întral cărei dioces sau născut și s'au botezat. Cât pentru cei născuţi înainta de zisa, epocă,. aceia vor fi datori a înfăţișă dovezi
dela, preoţi, rudele sau oricari alți mahalagii de consideraţie cu ştiinţă exactă
de. vârsta lor, adeverite de vreo dregătorie;—J) Cei naturalizaţi în urma Regulamentului Organic vor înfăţișă, documentul dde naturalizaţie, prescris de art,
379 al zisului Regulament.
Art, 3. Spre a puteă, cunoaște cârmuitorii, subcârmuitorii şi vornicul de
oraș pe aceia ce nu pot aveă drept de alegător după art. G'din anex:—4) Pentru cei de protecţie străină, după $ 1 al zisului art., se vor povăţui din condica de sudiţi a judeţului:—B) Pou cei de categoria $Ş 2, 3 și ale aceluiaș
art., Departamentul Dreptăţii va alcătui o listă generală care, tipărindu-se în

„mai multe exemplare, se va împărţi pe la toate cârmuirile, subcârmuirile şi
Vornicia Capitalei, spre a o aveă în vedere la alcătuirea listelor electorale.
Art. 4. Dreptul de eligibilitate, după art. 9, avându-l oricare născut
sau naturalizat Român

va puteă dovedi cel puţin un venit anual de 400 gal-

beni în oricare judeţ sau oraș al ţărei, cei ce vor voi a se reînserie în lista

de eligibili sunt datori a constată acest venit la cârmuirea județului, unde
declarându-şi domiciliul politic, s'au hotărit a-și exersă dreptul de alegător,

sau la: vornicia, orașului pentru capitala București, cu aceeaș orândueală prescrisă la art. 2 din aceste instrugţii,
“Spre:a se

cunoaște

după ce: vor încheiă

de obşte în

toată

ţara

cei-cu drept

de eligibilitate,

listele de eligibili din toate judeţele și orașele, se va:

alcătui,. prin îngrijirea Departamentului din Lăuntru, o listă generală de toţi
cei cu, asemenea drept, care, tipărindu-se întrun număr de 200 exemplare,
MI Dai
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se va împărți pe la cârmuirile de judeţe și la Vornicia Capitale
i, spre a le
aveă, colegiile electorale în vedere în ziua alegerilor,
Su
Art. 5. După desivârşita încheiere, publicare și afișare a listelor electorale,

conform art. 49 al Convenţiei, luându-se reclamaţiile ce sar ivi în liberul curs
în timpul de trei săptămâni, prevăzut prin alinea 3-a dela acelaş art. de mai

sus şi prin alinea 2-a dela

art.

7 din

anox, se: va. procedă

apoi îndată la

alegeri, precum urmează:—4) In ziua hotărită, toţi alegătorii primari vor fi

datori a se adună la rezidenţele Subcâmuirilor, unde se .află înscrişi, spre a
procedă la alegerea a 3 delegaţi de fiecare plasă, potrivit art. 10 din anex;

jar seanța pentru această operaţie se va deschide la 12 ore şi, după cetirea

apelului nominal, îndată numărul alegătorilor ce se vor află faţă, vor alege
mai întâiu, după majoritate de glasuri, un prezident şi 2 sceretari din sânul

lor; după care apoi prezidentul și secretarii. se vor îndeletnici

la alegerea

acelor 3 delegaţi prin vot secret, potrivit art. 15 din anex, şi după majori
tate. de glasuri, urmându-se întocmai după cum sa procedat la, alegerea pentru deputaţii Divanului ad-hoc. Subcârmuitorii vor asistă,la alegere numai

pentru paza bunei
operație;—B)

orândueli,

fără a putea luă mai

multă “parte la această

La ziua hotărită se vor adună la rezidența judeţului alegătorii

de câte trele categorii, unde după: o zi de repaus se va: începe alegerea
deputaţilor pentru Adunare ;—0) Alegerea deputaţilor are a se fuce treptatpe
categorii, şi îndată a doua zi, una după alta; așă dar alegătorii dini deosebitele categorii, adunându-se

în ziua

hotărită pentru

fiecare

colegiu,

îşi

vor întocmi mai întâiu biuroul lor, și apoi vor procedă îndată la operaţia ale-

gerilor, întocmai după chipul prescris la $ A) alacestui art. Cârmuitorii
vor
asistă la alegeri, precum s'a zis și pentru subcârmuitori, numai spre
paza

bunei orândueli, fără a puteă luă, mai multă parte la această operaţie;—D) Pentru alegerea deputaţilor din capitala București, toți cei cu dreptul de ale-

gători, adunându-se la ziua ce se va hotări, în sala dela Sf. Mitropol
ie, vor
procedă mai. întâiu, sub prezidenţa, Vornicului de oraș, la alegerea unui
pre-

zident și a doi secretari din sânul lor, precum s'a zis mai sus la precedentul
Ş A), după care Vornicul de politie, dând locul stu alesului prezident, va.
ședeă,
și însuș alături, pentru mănţinerea bunei orândueli, fără 'să poată luă
vreo
altă parte la operaţia electorală.
|

“Îndată după întocmirea biuroului său, Adunarea va procedă:la
alegerea
deputaţilor Capitalei, prevăzuţi prin art. 12 din anox. .
e

I.uându-se în consideraţie însemnatul număr de „alegători ai : Capitalei,
votaţia va începe în ziua hotărită dela 10 ore dimineața, și va ţineă până la
G seara, urmând

această rândueală

a . doua zi și a treia zi, do va cere tre-;

Dbuinţa, până: la încheierea scrutinului. - .
.
a
Urna care va cuprinde voturile se va pecetlui în fiecare seară cu pecetea
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Prezidentului, a 'secretarilor, a Vornicului Capitalei și a Căimăcămiei, precum

asemenea se vor pecetlui şi uşile sălii, unde se va află acea urnă, puindu-s
e

și trebuincioasele sentinele.
i
i
pc
» Deschiderea urnei se va face de câtre prezident; toţi alegătorii
vor puteă,

asistă la constatarea voturilor,

Arl. 6. Se chiamă cu osebire băgarea de seamă a d-lor subeârmu
itori
de plăşi, cârmuitori și vornicului de oraș asupra actelor ce li se
vor înfățişă spre “constatarea cerutelor calităţi, ca câte dinti'însele vor fi bănuite
de

rea credinţă, cu scop adică ca prin meşteşugite mijloace să, dovedească,
un
venit de nemişcătoare sau un' capital, dobândite acestea în urmă de ziua
de
7 (19): August,
data subscrierei Convenţiei, spre a putea înfăţişătorii lor a

exersă dreptul de alegători sau eligibili. Nişte asemenea acte, potrivit
cuprinderei Împărătescului Ferinan, să se lepede cu desăvârşire, neputând fi primite
şi drept nimic socotindu-se. Totdeodată însă, la asemenea cazuri, d-nii
cârmuitori și vornicul de oraş, alcătuind liste exacte de toate cele de felul
acesta
acte, cu arătare pe scurt: de suma, venitului sau a capitalului ce înfăţişea
ză,
de numele acelora către cari sau dat,de ziua când s'au "făcut, precum
și
când s'a legalizat (pentru câte adică dintrinsele vor [i legalizate), de către
care
dregătorie şi pe ce baze, să le înainteze 'cu raport la Departamentul
din
Lăuntru
e
a

- dri. 74)

judeţe

Spre: depărtareă oricărei binueli de

şi subcârmuitorii; cari ar însuși calităţile: de

influenţă, cârmuitorii de
eligibili,

nu vor putea

exersă acest drept în nici unul din colegiile electorale ale județelor, sau ale:
plăşide
lor
sub :a lor administraţie. a
a
B). Subcârmuitorii. şi cârmuitorii cc însuşese calităţile previzute prin art.3

și 4 din anex, spre a.fi alegători, vor puteă exersă
în plasa sau districtul de sub a lor administraţie.
,

acest drept de votaţie
|
i
ÎN .

Dăm
. mai jos câtevă probe cum veghiau Caimacamii din București
ca, liniștea. și buna, rândueală, a țărei .să nu fie turburată prin adunările. cețăţenilorși propagandele, predicele și misiile politice. -..

Olisul -No. 15 al Căimăcămioi. Valahiei din.24 Octomvrie (5 Noemvrie) 1858:
.
. .
a
Ie
"Câte

Departamentul din Lăuntru. ANR

i

„Purtareade grijă 'ce trebue a: aveă Guiveriil de a se'păz liniştea din.
întru a țărei şi buna orândueală în toată . întinderea, a tras cea

şi serioasă 'băgare de seamă d sa: asupra unor

dintdi.

adunări ce au începul a. |

se “formă, sub litlul de adunări de proprietari, şi sub preleztul oslensibil
de

a se ocupă de alegerea deputaților pentru viilorea' Obslească Adunare.

se

|
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Pe cât Guvernul se socotește dator și se va

silia înlesni

adevăraţilor și

recunoscuţi alegători mijloacele de a se adună între dânşii şi a se chibzui
asupra candidaţilor ce s'ar prezentă pentru deputăţie; cu atât iarăș datoria

şi responsabilitatea sa îl povățuesc a nu
adunare de persoane cu titluri, cari 'se
sprijinite și constatate printr'o verificaţie
neapărat a se pătrunde oricare cetățean

îngădui nici o strângere
privesc însuşite rău, când
în forma 'hotărită de legi;
ce dorește buna petrecere

liniște a societăţii, ci nu poate îi iertat nimănui
ieşită din cercul legal.

Anexul actului de reorganizare din Convenţia

și nici o
nu sunt
şi trebue
şi buna

a se constitui în autoritate

dela

7/19 August

acestui

an, determinând condiţiile electoratului și de elegibilitate, hotărăște, prin
art. 7, că listele alegătorilor urmează a se întocmi de administraţie, a se
publică și a se alișă,
-

Prin
toral; şi

această preliminară lucrare
pe câtă vreme

se cunoaşte

personalul

corpului

elec-

listele nu sunt încă întocmite, cei cu drept de ale-

gători nu pot fi cunoscuţi și nimeni, fără constatarea legală a dreptului său,
nu poate fi primit, nici îngăduit a luă titlul de alegător, nici a-şi însuși o
misie ce este numai a alegătorului.
Se cere dar cu dinadinsul dela acel Departament, ca fără întârziere să

iea loate legiuilele măsuri, prin înțelegere atât cu Poliţia Capilalei, cât şi
cau osebilele cârnutiri, ca să na le îngăduească forniarea unor asemenea adunări, până ce mai întâi nu Se vor întocmi şi publică listele de alegălori
adevărați. şi legiuiţi.
După întocmirea acelor liste, alegătorii cunoscuţi vor puleă, cu ştirea
autorităților locale, să se adune și să se înțeleagă pentru discularea tillurilor candidaţilor de deputaţi, păzind caviința şi dignilatea ce suntem în

drepi a cere dela o asemenea clasă politică. Fiecare corp electoral în parte
își va aveă, atunci firescul și legiuitul său loc de adunare în orașul de căpetenie al judeţului, unde este chemat a-și exersă dreptul.

" Osebit de aceasta, Departamentul

este

chemat a luă măsuri spre a opri

şi orice încercare de propagandă sar ivi prin judeţe de călre unii alții,
oricine va fi măcar şi sub orice fel de preleal sau mijloc.
In sfârșit va da, fiecăruia a înţelege că predicările și misiile politică sunt
cu totul oprite; și va îndatoră Departamentul pe toţi de sub dânsul dregători
și slujbași de tot felul, ca sub a lor răspundere să aibă o neîncetată şi activă
priveghere întru aceasta.

Tot deodată se va da acestui Ofis şi cuviincioasa publicitate,
(6) Em. Băleanu,

loan Manu, loan Al. Filipescu,
Scoretarul Statului, (s) C. N. Brăiloiu.
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Ciitre Ministerul

din

din 25 Octomvrio

Valahiei,

"Ofisul No. 19 al Căimăcămiei
emvrie) 1858.

(6 No.

Lăuntru,

Noul stat organic al ţărci, înființat prin Convenţia, dintre Puterile garante
dela 19 August, urmează astăzi să fi luat toată întinsa publicitate prin îngrijirea acelui Onor. Departament. Fiecare din cei cu drepturi electorale

urmează asemenea să fie pitrunşi

de condiţiile

cerute, în princip,

pentru
”

exersarea acelor drepturi.

Timpul în câre este îndatorată Căimăcămia,

după

textul art. 49 din Con-

venţie, de a procedă în alcătuirea listelor electorale, fiind mărginit, şi cuviința legală neierlând a se prelungi, Onor. Departament din Lăuniru este
chemat a luă măsuri, fâră cea mai mică amânare și prin cea mai întinsă
publicitate, spre a se înștiință toți cei cu drepturi electorale şi de eligibilitate, de a-şi arătă calităţile şi titlurile lor pentru formarea, listelor.
Aceste liste urmând, după citatul sus articol 49, a se săvârşi în soroc
de cinci săptămâni şi a, se afișă, Căimăcămia, luând în consideraţie varietatea distanțelor, îl mărginește, până în ziua de 5 a viitorului Decemvrie
pentru toate cârmuirile ; iar după trecerea acestui termin, în trei zile, se
vor trimite toate acele liste cu delele lor li Departamentul din Lăuntru.

Deocamdată, şi până a se trimite

instrucţii mai

întinse, administraţiile

locale și Vornicia orașului în Bucureşti vor aveă în vedere stipulaţiile elec- torale din anexul al doilea al Convenţiei, şi vor primi înscrierea în listă a

celor cu drept, după cererile ce se vor face.
Alegătorii primari își vor adresă cererile la subcârmuirile respective;
iar alegătorii direcţi la cârmuire.
In listă se va trece fiecare cu numele, pronumele, meseria și rangul

siu; îşi va, arătă vârsta, locuința, osebitele proprietăţi ce are, vremea de când
le posedă, titlurile de proprietate, venitul fiecărei proprietăţi, şi totalul veniturilor din mai multe proprietăţi.
Cârmuirile şi subcârmuirile, fiecare în lucrarea, lor respectivă, vor face

şi din parte-le osebitele observaţii ce vor socoti de cuviinţă, la fiecare nume,
după științele ce se vor putea adună.

Pentru câţi din cei cu cerere de a se înscrie ca alegători sau eligibili ar
găsi Cârmuirea. că actele înfăţişate de dânşii nu dovedesc cu temeiu vreuna

sau multe din calităţile

cerute de legi, pentru. acoia 'se vor faco deosebite

liste cu desluşitoare arătare de temeiurile și cuviinţele,. pentru cari nu li
Sau considerat cererile sau dovezile.
Delele atingăţoare de formarea, acelor liste și în cari vor sta actele ce

vor fi slujit de temeiu cârmuirilor la verificarea calităţilor electorale, se vor
AnaleleA. R.—Tom.

XXXIV.— Memoriile Secţ. Istorice,
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trimite dimpreună

cu listele, spre a putea și Departamentul

_crarea sa de verificare.

să-și

faci lu-

Prezentul Ofis va îngriji Onor. Departament a se da în cunoștință obștiei,
prin toate mijloacele de publicitate, și va da poruncă osebitelor udmini-

strații a-l comunică către toți proprietarii cunoscuți din judeţele lor respective, prin trimitere de copii după dânsul pe la toate Sfaturile sătești, ca să

se afişeze şi să se cetească prin biscrici cât mai în grabă, ca fiecare
din
cei cu drept să-și poată oxersă cererea sa din vreme și a se arătă pentru

înscrierea în liste.

(Subserişi:) M.

Civculara

Ministrul
ui
A

Băleanu,

.

Justiţiei
;

loan Manu, Ioan Al. Filipescu.
Secretarul Statului, (s.) C. N. Brăiloiu.

al

Valahiei

7.618, din 25 Octomvrie (6 Noamvrie)

către

1858.

tribunale,

No.

„După nouăle instituţii ale ţirei, tribunalele sunt - chemate a cercetă fără
apel reclamaţiunile ce se vor ivi în contra listelor electorale.
Misia aceasta ce se încredinţează tribunalelor este foarte delicată şi foarte
importantă, prin urmare se cere ca membrii cari completează tribunalele să
lucreze fâră patimă, fără spirit de personalitate, cu un cuvânt, fâră cea mai
mică, părtinire, şi în toată curăţenia conștiinței.
|
|

“ Subiscălitul şi ca Român, și 'ca ministru, a socotit de a sa datorie a
invită pe membrii acelui tribunal ca să fie cu cea mai mare băgare de

seamă, când se vor ivi reclamaţii în contra listelop electorale: să nu părtinească pe nimeni, să nu considere nici persoana, nici poziţia persoanei
în
dontra căreia s6 va aduce reclamația; şi mişcaţi numai de iubirea de dreptate şi de paza legii, să cerceteze reclamaţia ivită, și să.hotărască
în privința acelei reclamaţii, întocmai după stipulărila electorale anexate
la Con„Yenţia din 19 August, făcută la Paris, şi promulgată prin Buletinul
Oficial

anul curent.
Cu acest mod lucrând,

|
membrii acelui

tribunal vor

și recunoştinţa naţiei întregi şi, în parte, a subiscălitului.

merită, mulțumirea,

Tot astfel, se cere ca d-nii membri să proceadă în toate lucrările tribu-

nalului ; când cercetează vreo pricină, să o cerceteze cu mare atenţie,
și să
hotărască ceeace legile ar câre în asemenea cazuri, dând dreptatea
acelui

ce 0 va aveă, fără consideraţie de persoană ; căci dacă se va ivi vreo
plângere în contra tribunalului și se va dovedi adevărată, atât în privinţa
ale-

gerilor, cât și în privința celorlalte lucrări judecătoreşti,
responsabilitatea morală

în care se vor

află d-nii membri

trioţilor d-lor, se vor da şi în judecată criminală,

atunci, pe lângă
înaintea. compa-

ca să-și ica pedeapsa ce
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legile cer, pentru acei ce nu-și îndeplinesc
vatămă drepturile mădularelor societăţii.
Şeful

1793

îndatoririle puse

Ministerului,

(s.) loan

Al:

Şeful mesei, (s)) C.

asupră-le

şi

Filipescu.

Comănescu.

Circulava Ministrului Justiţiei al Valahiei către procurorii
nalelor, No. 7619, din 25 Octomvrie (6 Noomvric).
D-lui Procuror Onor. Tribunal.

tribu-

|

Ministerul trimite pe lângă aceasta și d-v., Domnule Procuror, o copie
de pe circulara, cu No. 7.618 ce a trimis tribunalului, în privința modului
cu

care

are să lucreze, atât în privința

reclamaţiilor

listelor electorale, ce sunt a se alcătui acum

Convenţiei încheiate la Paris la 19 August

peste

ce se vor ivi în contra

puţine zile, în urmareu

trecut, cât și în privinţa celor-

lalte lucrări judecătoreşti, şi vă serie ca să fiţi cu privighere a se aduce la
întocmai îndeplinire de către tribunal dispoziţiile acelei circulări.
Pe lârgă privegherea ce veţi avea, d-le Procuror, ca tribunalele să urmeze după alăturata, instrucţie, veţi priveghiă ca şi autoritățile adinini-

strative din acel district să lucreze, în privinţa alegerilor, fără cea mai mică
părtinire,

şi când

vă

veţi

încredinţă

că voesce a năpăstui

pe

vreo

persoană

cu drept de alegere, săi arătaţi îndată Ministerului prin ștafetă, cu plata progonului în socoteala Statului, pentru care s'a făcut cuvenita punere la calo
de acest Minister.
-

Veţi îngriji însă ca arătarea, d-v. să fie întemeiată, pe adevăr,

căci dacă

după cercetarea ce se va face de Minister se va dovedi că n'aţi arătat adevărul,
sau că aţi trecut cu vederea de a raportă vreo abatere din partea autorităţilor locale, să fiţi bine încredințaţi că, veţi fi daţi în judecata criminală,
ca să vă luaţi pedeapsa cuvenită unui funcţionar care abuzează de îndatoririle ce-i sunt încredințate.
Ținta subsemnatului, care are o. îndoită răspundere și ca Ministru şi ca
membru al Okimiiotimiei, este ca alcătuirea, listelor electorale şi alegerile

să se facă fără părtinire și cu liberă conştiinţă.
Șeful

Ministerului, (s.)

loan

Al

Șeful secţiei, (s.) C.

.

Comunicarea

ziarului

din 1 (13) Noomwvric

semioficial

«Anunţătorul

1858.

Gazeta «Românul» în No. 86, exprimând părere: a si

Fili pe scu.

Comănescu.

Român»,

No.

86,

|
de rău în privinţa,

Ofisului Căimăcămiei atingător de poptirea adunărilor, afirmă, că, după a sa

părere, acest Olis nu poprește adunările în casele particulare, şi că poate fiecaro primi, în casa sa, câţi oameni va voi, și aleargă, spre a întemeiă a să
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părere, la, principiul libertăţii individuale, chezăşuit de Convenţia dela 19
August, Nimeni nu poate tăgădui principiul libertății individuale ; oricine însă
urmează a înțelege că acest principiu îşi are mărginirea, ca, toate drepturile, în datoria cetăţenească și socială de a nu turbură liniștea obştească, și
că unele drepturi politice, mărginite de lege, nu se pot 'exersă decât de
acei cărora se dau de însăş acea, lege.
Ofisul este explicit că asemenea adunări nu se pot îngădui decât din partea alegătorilor cunoscuți și constataţi și prin ştirea autorităţilor, Nici o sofismă, dară nu poate ieși din acest text, și libertatea individuală nu este deloc în cestie, ci libertatea de a aveă liniştea. Dacă sar îngădui adunări în
case private, în familie, precum zice «Românul», în orico număr măcar, ca
să desbată despre interese publice, sar îngădui a se formă autorităţi, cari
n'ar întârziă a se pune în luptă cu autorităţile constituite de lege, şi rezul-

tatul final ar fi anarhia. Vatra familiei, s'ar preface întro arenă politică și
în un azil de comploturi, în fața căruia Guvernul s'ar găsi dezarmat.
Datoria

Guvernului este să mărginească

și să slingă orice principiu de

dezordine, tocmai ca să chezășuească libertatea
contra celor ce se puii în

Urmează
vrie 1858.

luptă cu

individuală

a luluror în

societatea.

Ofisul Căimăcămisi Valahiei, No. 47, din 3 (15) Noem-

Dela Căimăcămia Țărei-Româneșşti.
„Către Ministerul din Lăuntru.

.

«In urmarea Ofisului de 'sub No. 19, dela 25 ale încetatului Octomvrie,
Căimăcămia, povăţuindu-se cu antecedentele legislative ale ţărei, după cea
luat Și părerea unora din notabilii mai experimentați neguțători ai Capitalei,

a dat în desbaterea Sfatului Administrativ extraordinar a chibzui înstrucţiile
deslușitoare pentru punerea în lucrare a stipulaţiilor electorale cuprinse în
anexul al doilea al Convenţiei dela 19 August 1858, ca măsuri priincioase, spre a

înlesni

exersarea,

drepturilor

electorale

în

cercul

prescris

de legi.
Acele instrucţii, formulându-se în Stat, se trimit. onor. Departament din
„Lăuntru pe lângă prezentul Ofis. Anexul Convenţiei dela 19 August cuprinde
condiţiile cerute pentru însuşirea dreptului de electorat

şi de

eligibilitate.

Instrucţiile elaborate de Căimăcămie determină condiţiile sub cari se pot
dovedi acele calități. N'au dar nimic nou în sine, ci sunt o consecință logică a bazelor legiuite de Convenţie,

Căimăcămia face apel tuturor cetăţenilor chemaţi de lege la exersarea
acestui drept politic, și îi invită cu tot dinadinsul a da administraţiei pa-

AD-HOC

DIN

IAŞI

ŞI

BUCUREȘTI,

VII.

L9
Ci

DIVANULILE

trioticul lor concurs, întru “formarea listelor, ca să nu se introducă vreo
fraudă, ci să vegheze dimpreună, ca cei cu un drept să fie înscriși fără, poprire, iar cei fără drept să fie dopărtaţi fâră, slăbiciune și fără nici 0 consideraţie personală.
Căimăcămia, invită dar pe onor. Departament din Lăuntru a da cea mai
întinsă publicitate atât pomenitelor instrucții, cât și acestui Ofis, înţelegându-se lotdeodată și cu Departamentul Dreptăţii și al Finanţelor, spre exacta

aducere la îndeplinire a rânduelilor cerute prin arătatele instrucții,
In 3 (15) Noemvrie Partidul Naţional din V: alahia publică
siunea, sa do credinţă în ziarul «Românul» No. 87.

Profo-

" Alegerea este baza Convenţiunei dela 7/19 August 1858, încheiată la Paris
în privirea Principatelor-Unite Moldavia şi 'Țara-Românească ; și dreptul de

a alege şi de a [i ales este

încredințat Românilor

proprietari de

pământ,

mari şi mici, şi proprietari orăşeni, cari se bucură de venituri hotărite de
Convenţie. 'In prezenţa însemniătăţii drepturilor ce vom fi chemaţi a exersă
pesto puţin, proprietarii cari vom avcă calităţile prescrise de. Convenţiune,

şi a marei răspunderi ce ne impune exerciţiul acelor

drepturi, socotim de

a noastră datorie să contribuim după putință-ne a îmmiri încrederea ce trebuc să avem unii în alţii; căci, printro absolută încredere reciprocă, vom
putei, ajunge la unitatea de cugetare și de acţiune, ce ni so cere ca să răspundem aşteptării patriei noastre și să legitimăm buna opiniune ce şi-a format Europa despre noi. Drept aceea, puind mâna pe. inimile noastre, cu
sfinţenia, unui jurământ, am formulat, în prezentul act, profesiunea noastră,

de credinţă şi regula do purtare ce suntem hotăriţi a incă în împrejurările
de astăzi ; şi avem via speranță că într'aceasta, vom fi aprobaţi şi: însoţiţi
de toţi oamenii independenţi, de toţi adevărații Români, cari nu ascultă, decât glasul' conştiinţei și nu se preocupă decât de fericirea, și de onoarea patriei noastre.
Fiind o naţiune autonomă, legile și constituţiunile noastre nu pot emană,

în drept, decât dela, noi înşine. Considerând însă poziţiunea excepţională ce
ne-au făcut evenimentele, cele mai multe independente de voinţa, noastră,
primim Convenţiunea, subserisă la, Paris la 7/19 August, cu încrederea că :

printrînsa ne vom puteă, bucură cu deplină eficacitate de exerciţiul Autono-

miei noastre. O primim în sinceritatea inimilor noastre de Români, căci ea
se bazează pe tractatele noastre internaţionale, pe capitulaţiunile noastre cu
Turcia, cari probează a, noastră suveranitate şi le pune sub scutul dreptului
public european, ne garantează dreptul de a face apel oficialmente Europei

“printral nostru reprezentant, de câte ori vom.fi jigniţi în interesele noastre;
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în principiu, cel puţin, recunoaște Unirea Princi
patelor, şi astfel dă, în parte,
mulţumirea
deţi cu

dorințelor naționale exprimate. prin Adunărilo
ad-hoc; respectă,
oarecari restrângeri, sistemul reprezentativ
ce totdeauna a pre-

domnit în instituțiunile noastre naţionale ; ne desch
ide, în. sfârşit, o poartă

largă spre a introduce noi înșine îmbunătățirile
ce, „după vremi,

vor legitimă cultura, noastră morală și ale noastre resurs
e materiale. Pentru aceste
cuvinte,

o primim plini de recunoștință către Inalte
lo Puteri, cari au elaborat-o în interesul poporului român și ne
promit al lor sprijin spre a o

mănţineă, neatinsă și a-i da toate desvoltările
de cari este primitoare.
Nu numai o primim cu sinceritate şi cu recunoștin
ță din mânile străini-

lor; de aci înainte. ne-o însușim, o privim ca
a noastră proprie operă naţională, şi, ca pe a noastră liică, vom respectă-o
și vom apără-o cu căldura,
cu devotamentul unui părinte. Numai cu acest
preţ ne vom puteă bucură

„de stabilitatea,şi de fericirea ce ne promite Conve
nţiunea ; căci observarea
legilor este garanția cea mai solidă a propășirei
regulate a unui popor. .

Cine nu știe că Regulamentul Organic el
însuș ar fi îmbunătăţit soarta
noastră, de ar fi fost observat Și, putem zice,
Regulan:entul a fost o carte

de evangelie po lângă nenumăratele

abuzuri ce

am

suferit să

se facă

în
numele lui.
Chiar la păsul ce simte mândria noastră naţion
ală, găsim o mângâiere
în unirea, spiritelor ce ne înlesneşte, ce ne
dă Convenţiunea dela Paris, Şi

care este baza cea mai sigură a fericirei, a mărim
ei

văr, Inaltele Puteri, constituindu-se întrun tribun
al de

unui popor. Intr'adearbitri, au

cercetat
deosebitele interese ce păreau a fi la noi rivale, căci
erau rău înţelese, şi
au pronunţat o sentinţă de transacţiune. A lor sentinţă,
care e Convenţiunea
dela 7/19 August, ne înfrățeşte astăzi pe toţi prin egalit
atea înainteă legii,

co so recunoaşte tuturor

Românilor,

și prin

dispozițiuni

cari,

totdeodată

,
prescriu îmbunătățiri şi garantează drepturile fioştecăruia
.
„Dreptul proprietăţii fiind privit dreptul cel mai
esențial al unei societăţi,
credem de a, noastră datorie să-i consaerăm aici o
declarare specială și solemnă : Declarăm dar pe onoarea noastră, înaintea
oamenilor și înaintea lui
Dumnezeu, că vom respectă cu religiozitate proprietatea
, fieștecăruia şi de
orice natură va fi.
Precum se zise, Convenţiunea

ţiune, ea, este într'acelaș timp o
raporturi contradictorii, neputând
nești, drept încercare au acordat
proprietari, crezând'că într'înşii,
simțimintele patriotice, cerute ca

dela 19

August

este o

|
operă de transac-

operă de încercare. Inaltele Puteri, primind
prețui îndestul virtuțile noastre cetățedrepturile politice unui numi numai de
cel puţin, se vor găsi înţelepciunea și
să conducă naţia română la cultura ursitei
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Europa,

cu

atâte

de mare misiunea și răspunderea noastră,
Inimile ncastre au să bată, frunţile noastre au să asude pentru milioane

de Români. Noi singuri avem să alegem din sânu-ne. Adunarea legiuitoare
Și, prin Adunare, un domn pe vieață, Așă dar, în mânile noastre suverane,
omnipotente, stau destinele României: putorea de a face, do a execută şi
de a controlă toate legile,
Dela noi depinde chiar soarta fraţilor noștri de peste Milcov, precum
depinde dela, ei a noastră soartă;ecăci instituţiile unitare ce a introdus Con-

venţia în legile noastre fuc din

Principate

doi

stâlpi ai aceluiaș

edificiu,

și nefiind amândoi întru toate întocmai, edificiul va, sta, strâmb ; slăbind
„unul dintr'înșii, edificiul întreg se va surpă. Să ne pătrundem bine de groutatea sareinei ce luăm asupră-ne, de sfinţenia sacerdoţiului ce avem să îm-

plinim, să nu uităm că alegerea reprezentanților ţărei esto un

sacrament,

că fiecare vot este o împărtășire cu trupul şi cu sufletul, cu vieaţa naţiunei
întregi ; şi vai! de trei ori vai! celor ce în sfintele taine ale ulegerilor ar
silui conştiinţa lor şi voinţa naţiei pentru un sperjur, ar preferă oamenilor
cari cred în Dumnezeul României pe cei ce-se închină ambiţiei unui idol!
O mână de oameni absorbim în noi gândirea, conștiința, voinţa, interesele
şi drepturile unui popor, şi poporul ne priveşte, aşteaptă cu încredere, . cl
ne crede Români, și iubește a crede că până aci toate nevoile i-au venit
dela, silita înrâurire a străinilor. Pentru numele lui Dumnezeu! Să luăm

aminte ca această credință să nu devio o iluziune, pentrucă răul va fi necalculabil, netămăduit.
ini chiar de sar mai găsi oameni cari să
atmosferă,

a, trecutului,

să nu

zică:

«Cum

am

iubească

năbuşita, şi dureroasa

trăit până

acum,

vom

trăi şi

de aci înainte», căci se înşeală amar, Plumbul care acoperiă România, acum
a devenit cristal ; acum avem 0 opiniune publică, acum ochiul fiecăruia,
Român ceteşte în conștiința țărei întregi. Şi de s'ar puteă închide ochii tu-

turor Românilor, ochii Europei sunt astăzi ţintiţi asupră-ne. Odată

că ne-a

cunoscut, Buropă nu mai poate suferi să fie Principatele noastre o
și un pericol pentru dânsa, un corp mort în mijlocul ei.
,

piedică
|

De nu vom şti păși înainte nici acum cu ajutorul ei, ea, însăş va încre=

dință altora a noastră soartă ; avem

dar să trăim de propria, noastră vieaţă,

să fim Români, sau să perim cu totul ca nație.
Fraţilor alegători, fie-ne milă de țară! fio-ne milă de noi înșine! să nu
no jucăm

cu poziţia,

excepţională

ce ne face astăzi Europa,

și la care alţi

populi nau putut ajunge decât prin secoli de sânge și de lacrămi !
Cu mâna

pe inimă, să lucrăm

bărbatește

toţi

împreună

și să asivurăim
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Patriei noastre o Cameră independentă ; ca astfel, în pace şi fără aurere, să
renaștem la, vieaţa populilor autonomi și liberi!

Trăească Constituţia! Trăească România !
(Subscrişi:) loan
Faca,

Mihălescu, Ștefan Golescu, Arshiropulo, Mache
Ioan I. Filipescu, P. 1. Cernătescu, Cesar Bolliac,

D. Brătianu, J. L. Cojescu, Antonie Arion, Ioranu, Nicolae
„Golescu, D. Porfiridis, Alecu
Costescu, G. Vernescu,
G.
Sion, A. Paleologu, V. Constantin, Dinu lancu,L. |. Melic,

;D.

Budişteanu,

A.

Petrescu.

E

N'au trecut mai mult de două săptămâni și Căimăcămia constată,
că atât Capitala cât și Judeţele sunt amenințate do agitalori şi de
„ încercări do propagandă. Iată constatările fâcuto și ordinele date:
Proces Verbal

al Căimăcămiei

strativ Exiaordinar,

Valahiei

și al Consiliului

Admini-

din 17 (29) Noomvtrie.

Astăzi 17 Noemvric 1858,
„ Consilul Administrativ, fiind convocat de Excelenţele Lor Caimacanii şi
sub prezidenţia lor, în şedinţă extraordinară, E. $. Vornicul loan Manu a

expus adunărei, că atât în oraşul Bucureşti, cât şi în judeţe, se face de către
anumiţi agitatori o mișcare, ce s'a manifestat prin protestări, unele colective, altele individuale și prin încercări de propagandă.
Aceste mișcări

sau

rezumat

în ultimul rând înainte de opt zile în lipi-:

rea de alișe amenințătoare la poarta sa, precum și la poarta locuinţei colegului său E. S. Banul Em. Băleanu, și printr'o încercare de asasinat în contra persoanei sale, adică în contra E.-S. loan Manu.

In ziua de ieri, Dumi-

necă în 16 Noemvrie, pe la ora 6 scara, a fost aruncată din stradă în odaia
sa un fel de bombă arzătoare de sticlă, printr'o fereastră, căreia i-a spart
goamurile. |
«Prin urmare a cerut ca Consiliul să delibereze asupra măsurilor ce trebue luate, cu atât mai mult, că în urma, cercetărilor secrete făcute de Po-

liţie, sa putut descoperi scrisul unei persoane, care se aseamănă întru câtvă
cu, scrisoarea de. pe unul din alișe.
„După această expunere Consiliul a hotărit:

1. Ca afişele, împreună cu hârtia asemănătoare, să se trimită d-lui Pro-.
curor al Înaltei Curți, care-și va alătură pe Procurorul Curţii criminale, și
vor procedă cu ajutorul Poliţiei la cercetările necesare, . pentru a descoperi
pe autorul acestor afişe, și dacă-l vor descoperi, îl vor înaintă Tribunalului

criminal, conform cu
căută să descopere

pe

prescripţiunile
autorul

Codului

încercării de

penal; în
asasinat

acelaș

comis

timp vor

asupra E. $.

DIVANURILE AD-HOG

Vornicului loan Manu,

DIN IAŞI ȘI BUCUREȘTI, VII,

luând pentru. aceasta

neşii, cât și analiza chimică.
+ Pentru a asigură societatea în -contra

toate
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măsurile,

oricărei

turburări

atât
și

polițiepentru

a

destoperi tendinţele comploturilor, d-l Sef al Poliţiei va întrebuinţă toate
mijloacele de cari dispune, pentru a supraveghiă, atât locurile publice, unde
se ţin întruniri, cât şi chiar întrunirile din casele particulare, cari ar prezintă un caracter suspect; de asemenea pentru a luă măsuri serioase de-a
patrulă în oraş. In acest scop i se va alocă în mod provizoriu o subvenție

măsurile

extraordinară de 500 galbeni. Şi pentru ca

să poată

polițienești

aveă, mai multă eficacitate, d-l Şef al armatei va da Poliţiei ajutorul trupelor,
îndoind şi îmmulţind, în înţelegere între dânşii, corpurile gardei orășenești.

3. Departamentul

de Interne va fi invitat să iea și în judeţe toate

mă-

surile de poliţie, pentru a preveni orice fel de dezordini, poruncind sever
administratorilor de a căută să descopere.prin toate mijloacele oficiale și
secrete pe aceia, cari ar voi să încerce a turbură ordinea publică, să. pună
mâna pe ci şi să-i trimită înaintea justiţiei.
Membrii Câimăcămiei : (ss) Emanoil Băleanu, loan Manu,l.Alex.
Membrii Sfatului Administrativ Bxtraordinar: C. Brăiloiu, Barbu

Barbu

Vlădoianu,

Afişele

loan

amenințătoare

Slătincanu,

Constantin

lipite pe poarta

Ștefan

Filipescu.
Catargiu,

Filipescu.

Caimacamilor:

»

Caimacami ! Prin. profesia voastră de credinţă “aţi promis poporului,că
vă veţi sili cu cel mai mare zel a asigură fericirea patriei şi a execută în
întregimea lor stipulaţiunile Convenţiunei din 19 August. Pentru ce purtarea voastră este în nepotrivire cu promisiile scrise ? Pentru ce, în loc să
lucraţi ca patrioţi, voi sugrumaţi libertatea presei și celelalte manifestări ale

cugetărei ? O! Gândiţi că sunteţi muritori.

Gândiţi-vă, că urmând

linie de purtare, atrageţi asupra voastră blestemul poporului:

diţi-vă că dacă urmaţi astfel, există un mare număr de

această

român.

indivizi,

Gân-

cari

vor

ști să vă constrângă să vă căiţi şi cari, în fiecare moment, pregătesc răsbunarea

care

este spânzurată

peste

capetele

voastre.

Nenorocire,

de

o mie de

ori nenorocire, asupra voastră ; căci va sosi o zi în care veți fi judecaţi, şi
atunci, nenorocire pentru sufletele voastre, căci aducerea voastră aminte va
rămâneă ca, o pată în istoria: românească. Incheiu, jurând în numele patriei
noastre, că măcar unul dintre voi va cădeă sub pumnalul nostru răsbunător.

Ofisul No. 70 al Căimăciumioi Valahiei, din 18 (30) Noemuvrio 1858:

. Încercarea de omor ce Sa făcut în

a

ÎN

Dela, Căimăcămia "[iurei-Româneşti.
Către Sfatul Administrativ.

N
contra

persoanei unuia din

|
menbrii
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Căimăcămiei, în scara de Duminecă, la 16
ale acestei, a urmat să insufle
tuturor spaimă și grijă pentru liniștea
publică.
i
Această, încercare vrednici de tot disprețul
şi de toată scârba oamehilor
de cinste, cu o spureăciune ce-și poate aveă
locul numai în întunerecul
temniţelor, și ca un

răsad de cuib de tâlhari, este o umiliaţie
pentru naţia
noastră; caracterul românesc, de firea
sa blând și generos, nu se poate împăci, cu

asemenea nelegiuiri, ce dovedesc o boală
de minte, câştigată în
rătăciri de ambiţii sângeroase sau pe tărâmul
teoriilor politice adunate din
lăturile sociotăţilor străine.
|
Asasinatul politic, sămânță cu totul exotică,
s'a, încercat, cu toate acestea
a-și face răsad
ul său și la noi, în două rânduri,

tând victime

între

căpeteniile

Statului,

în curs de zece ani,

Astăzi, în ajunul

cău-

alegerilor, de ar

izbuti, ar da societatea pradă anarhiei,
ar atinge în măduva lor instituţiile
novă ale țărei și ar compromite ţara
noastră cu un viitor de suferinţe.
Guvernul, având datoria sacră a asigu
ră liniștea și odihna fiecăruia Şi a
da o satisfacţie societăţii, lovită în conșt
iința ci morală, printrun atentat
monst

ruos, a, adoptat, în unire cu Sfatul,

priincioase spre acest sfârșit.

- Șeful Poliţiei Capitalei se chiamă

toate

măsurile ce a putut socoti

ca, prin înţelegere cu

IE
Seful

Miliției, să

vegheze, prin. întinderea, forței publice, a întâm
pină orice: turburare

liniștoi
obștești.
|
D-l Şef al Departamentului din Lăuntru
se chiamă a întinde această Strașnică
privighere și prin judeţe, slujindu-se cu
toate mijloacele ce-i sunt însuşite.
D-l Procu
ror al. Inaltei

Cuiţii criminale,

să

făptuitorul atentatului.
Căimăcămia

Curți se

procedeze:în

chiamă,

legiuita

împreună

cercetare,

cu d-l

spre u

Procuror

al

descoperi

pe

|

dar, îimpărtăși

nd Sfatului . alăturatul jurnal deslușitor
măsurilor ce stau chibzuit de cuviință a se luă, îl
invită ca să se puic în lucrare
îndată, îngrijind ca fiecare Set de Departament
să le execute întru cecace
priveşte la ale
sale speciale atribuţii și în concurs de recip
roc ajutor.
Va da totdeodată acestui Ofis cuviincioasa publi
citate.
(Subseriși:)

„+

M.

Băleanu,

Ioan Manu, loan AL Filipescu.
Secretarul Statului (s.) C. N. Brăiloiu.

Comunicarea, ziarului semioficial «Anunțătorul
din 19 Noomvrie (1 Decemvric) 1858:
In zilele din urmă, o seriero

macamilor,

a d-lui

Banului

sedițioasă a fost

Emanuil Băleanu

Român»,

No. 91,

placardată pe casele

Cai-

şi d-lui Vornicului loan Manu.

Această scriere, prezintând' în capul ei inițialele E.
B. şi L. M., încadratede
doliu și deasupra pumnale, reclamă în contra restri
cţiunilor aduse libertăţii
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presei și ameninţă cu moarte pe cei
redă acestei libertăţi întinderea ci.

IAŞI

ȘI “BUCULEŞTI,

doi

Caimacami, - dacă ci ar refuză a

VII.

|

”
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Onorabilu Căimăcămie, fără a da unei asemenea manifestații mai multi
atențiune decât merită, a trimis cele două placarde la Prefectura Poliţiei,
cu misiunca de a examină. scrierea și de a ajunge, dacă e posibil, la descoperirea culpabilului.
In 16 Noemvrie, la 8 oare seara, Vornicul loan Manu se odihniă, îin odaia

„sa, ale cărei freşti dau pe stradă, când atenţia sa a fost atrasă deodată de

o spărtură a două geamuri, dând intrare unui obiect asvârlit din afară.
Doamna Manu întră în acelaş momentîn odaie, urmată, de un servitor, când,
după câtevă minute, o detunare violentă s'a auzit până în catul de sus al

casei. Curând a fost posibil a stabili că ea eră produsă

prin explozia unei

“capsule groase de cristal, în formă de bombă, încărcată cu praf, care după
ce a aprins perdelele, a asvârlit bucăţi de cristal în diferite direcţiuni, din
cari mai ales tavanul odăii a conservat semne destul de adânci.
|
|
Provedinţa nu a permis ca această încercare criminală să aibă urmările
ce aşteptă autorul ei, şi curând s'a constatat că nime nu a fost rănit. |
„Toţi oamenii onești nu fac decât a condamnă întrun singur glas acest
odios atentat, de care națiunea noastră nu dase până astăzi decât un singur

exemplu.

Căimăcămia

|

și onorabilul d. Manu

în special

| au primit

cu această oca-

ziune felicitările şi expresiunile de simpatie ale notabililor țărei și ale d-lor
agenţi străini. D-l Agent şi Consul General al A. 3. Britanice, aflând această
întâmplare, s'a grăbit să meargă la Căimăcămie
Caimacamilor felicitările sale.
Ofisul

și să adreseze

Căimăcăniei Valahiei, No. 86, către Consiliul

Extraordinar,

din 27 Noemvrie

Dela Căimăcămia

(9 Decemvrie)

și în scris

Administrativ

1858:

'Ţărei-Românești.

Către Sfatul Administrativ Extraordinar.
Un număr de locuitori din orașul Pitești, dintre cari unii străini din oraș,
alţii slujbași şi alţii preoți, au cutezat să scrie și să iscălească o protestaţie
cu data de '30 Octomvyrie încetat, în contra actelor Guvernului, adresată
către d-nii Consuli ai Puterilor Garante.
O copie după acea protestaţie cu numele celor subseriși, legalizată sub
No. 1.276. din 4 Noemvrie curent, de Consiliul municipal al orașului Pitești, se trimite onor. Sfat, spre a-i vedeă cuprinderea.
Acest act, lucrat și subscris de obraze ce n'au nici o competință legală
de a controlă lucrările Guvernului, şi care, sub pretextul legalităţii, calcă

însiș legalitatea, uitând că

atât

după

Regulamentul

Organic, câtşi după
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Statutul Convenţiei (art. 32), dreptul de control afost dat numai organelor

legale constituite, fără să aibă nimeni mai cu seamă cădere de a se adresă
către reprezentanţii Puterilor, decât numai singur Domnul, în cazuri spe-

ciale (art. 9 din Convenţie), nu se poate privi decât ca un act de turburare

împotriva

Guvernului,

supus

învinovăţirei

și pedepsit

după “art. 77, 203 și

220 din Condica penală.
.
|
Actul de protestaţie ce se trimite onor. Sfat este totdeodată și o abatere din rânducala Ofisului Căimăcămiei sub No. 15, din 24+ Octomvrie în-

cetat, asupra adunărilor, și ivirea lui

dovedeşte o ncîngrijire a autorităţilor

locale întru îndeplinirea poruncilor ce le sunt date: şi a datoriilor ce le sunt

impuse

de legi.

-

Căimiicimia, neputând privi această urmare decât ca un atac la legiuita
autoritatea Guvernului, ce poate conduce societatea în drumul anarhiei,
pe
de o partea dat ofis către Prea Sfinţia Sa Părintele Episcop al Argeșului,
pentru dojana și înfrânarea preoţilor ce au luat parte la această necuviinţă;
iar pe de alta, în privinţa slujbașilor civili, decretă cele următoare :
1%, D-nii secretarul Cârmuirei de Argeș și poliţaiul orașului, ca unii ce, în
lipsă de cârmuitor, erau însărcinaţi cu puterea şi privigherea administrativă

_şi poliţienească și n'au avut nici o îngrijire de a popri asemenea faptă
și nici
nu au raportat Ministerului de care atârnă, se vor depărtă îndată din slujbă.
2% D-l Procuror al judecătoriei, care a fost cu osebire însărcinat de către
Departamentul Dreptăţii a priveghiă şi a raportă, la întâmplare de . asemenea neorândueli și abateri și nu și-a îndeplinit: datoria, se va depărtă

din postul său.

|

|

a

3% D-l Prezidentul Magistratului orașului G. Ionescu și d-l Protopopescu,
membru al acelui Sfat, al căror nume figurează și în josul protestație
i şi

în adeverirea ei, ca unii ce au laut parte la un act ce nu eră
de a lor competinţă și ilegal, se vor depărtă asemenea,
* 4. Ministerele respective, fiecare în atribuţiile lor, vor
luă grabnice măsuri,
spre a se numi alţi slujbași în locul celor mai sus însemnați,
îngrijind a
lămuri fără întârziere și numele tuturor celorlalți slujbași
cari se vor fi
aflând subscrişi în protestație, spre a se rândui alţii
în locul lor.
|

90. Locurile celor depărtaţi de municipalitate se vor îndeplini de către
su-

pleanți, sau ceilalți
nu vor fi luat parte
00, Departamentul
muitor al judeţului

ce figurează în cea din urmă foaie de alegeri, și cari
la această protestaţie.
din Lăuntru va chemă osebită luare aminte a d-lui
Cârca să aibă straşnică privighere, spre a întâmpină
pe

viitor tot felul de acte de firea acestuia, și orice mișcare
de. neorândueală,
cu vostire că, la împotrivă urmare, Guvernul nu se va mărgini
la, măsurile

administrative

în cari se mărginește astăzi, ci va întrebuință toată

asprimea

_DIVANURILE
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legilor, dând pe vinovaţi în judecată,şi responsabilitati
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a

cădea

mai

cu

osebire asupra slujbașilor administrativi.
70. So pune asemenea însărcinare şi asupra celorlalţi şefi de Departament, ca
fiecare în parte să vegheze asupra slujbaşilor săi de a-şi împlini datoria
şi a nu se abate din căderile și sfera lor prin amestec la fapte și acte seLuta

diţioase ; iar pentru cei nesupuși,
da în judecată.

depărtă: şi a so
:

spre a se

să raporteze

Sfatul va da cuviincioasa publicitate acestui Ofis.
(8.) Emanuil

“In 3/15 Decemvrie 1860

Băleanu, loan Manu, L.A. Filipescu."
Secretarul Statului, (s.) C. N. Brăiloiu.

Căimăcămia Valahiei publică următorul

Ofis No. 102 către
Decomwrie 1858:

Consiliul Administrativ

'Ferminul pentru

listelor

întocmirea

celor

cu

Extraordinar,
drept de

din 3/15

alegători şi eli-

gibili, botărit prin Ofisul Ciimăcămiei sub No. 19, expirând la 5 ale curgătorului Decemvrie, și această, preliminară lucrare urmând
arătata zi, potrivit cu dispoziţiile Convenţiei;

a fi încheiată la,

Căimăcămia decretă cele următoare :
- Art. 1. Departamentul din Lăuntru va stărui ca până la 10 ale "acestei
se vor cere ai se
o
luni să se primească toate listele spre a se afişă, cari
trimite cu ştafetă.

Art. 2. Indată după a lor primire, listele se vor

publică şi afişă în toate

orașele şi satele Principatului, unde trebuinţa cere a fi cunoscute, îndeplinindu-se în aceeaș vreme și dispoziţiile art. 4 alin. 2 din instrucţii, Întru
ceeace priveşte pe eligibili.

Art. 3. Reclamaţiile de înscriere, ce sar ivi din partea celor ce din vreo
pricină oarecare ar fi rămas netrecuţi în: liste, se vor cere a fi bine desluşitoare drepturilor pe cari ele se vor întemeiă, declarând în aceeaş vreme.

reclamantul, că nu se mai află trecut numele său în lista de alegători a vro-

unui alt judeţ.
Ari. 4. Dreptul de reclamaţie către administrații și apoi către tribunale,
potrivit rânduelilor art. 7 şi 8 ale anexei 2, se hotărăşte a începe dela [1
Decemvrie curent, și prin urmare se va încheiă la 31 ale acesteiaș luni.
Art. 5 . Cârmuirile, cercetând reclamaţiile, vor încheiă jurnal motivat, care

apoi îl vor trimite în osiginal la tribunal, spre a-i puteă sluji la cercetarea
apelurilor interesaţilor. 'Tribunalele, primind reclamaţiile, în asemănare cu
textul sus ziselor articole din anexul No. 2, vor judecă de urgenţă, hotărînd
ziua, înfăţişării, cu o singură,

citaţie,

prin

mijlocul

cel

mai

expeditiv

şi în

soroe scurt, când reclamaţia se va atinge de drepturile unei % treia persoane,
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luând în consideraţie şi distanţa locui
nţei acelei a treia persoane, și îndatorind
pe reclamant, prin rezoluţia ce sc va
pune asupra reclamațţiei sale, a, se înfățişăla ziua sorocită, fără altă chemare
pentru dânsul, pentru care și va, iscăli

din josul rezoluţiei, că va, fi următor, Iar
când reclamaţia,

va, fi dată la chiar
Persoana interesată, citaţia de înfăţişare
se va fuce prin simplă rezoluţie de sorociro, în josul căreia reclamantul va, iscăli
că a auzit sorocirea şi va fi următor,
Arl. 6. La, cercetarea, reclamaţiilor,
tribunalele se vor povăţui. de textul
Convenţiei, de textul anexului 2-lea şi
de instrugţiile Sfatului Administrativ
Extraord

inar dela 1 Noemvrie trecut, atingătoare
de dovezi. Hotărirea se va,
da „prin încheiere de jurnal și cu majoritate
de glasuri, care jurnal pe de o
parte sc va trimite

îndată în copie cârmuirei locale, ca să
șteargă din listă
pe cei excluși, sau să-i înserie pe cei
admiși ; și cârmuirile vor trimite asemenea copii și Departamentului din Lăun
tru cu fiecare „expediţie * regulat,
spre a se publică prin «Buletin».
|
a

Ari. 7. Toţi acei din locuitorii oraşelor de
prin județe,ce nu'sunt rezidențe, cari vor aveă ca orășeni capitalul de
șase mii galbeni, ceruţ de art.
4 din anexul
2, voind a-și exersă

dreptul

de

alegători în această

vor fi primiţi a so inscrie între alegătorii
orașelor

de reclamaţii.

calitate,

de rezidenţepe temeiu

De
ă
" Arl, 8. Departamentul Dreptăţii va,
îngriji a trimite pe la toate. judecătoriile osebite condici şi registre $nuru
ite şi peceotluite după. legiuita orândueală,

cari vor sluji numai pentru înscrierea
în pricini:de alegeri.
i
Ari. 9. In București

reclamaţiilor: și a hotăririlor
Sa

şi Craiova, cercetarea reclamaţiilor pent
ru alegeri se
dă în atribuţiile secţiilor 1-i ale tribunalelor,
potrivit celor ce s'au urmat şi
la cele din urmă
Arl. 10. După

alegeri...

expirarea terminului

|

de 21

-

zile,

sus, nici o reclamaţie nu va mai puteă [i primi
tă.

|

arătat

în

art.

4 .de mai

i
11. Cuviinţa cerând a se da tribunalelor
toată înlesnirea de lucrare,
Departamen
Art

tul: din Lăuntru va porunci la toate cârmuirile
de a da câte doi
dorobanţi călăreți tribunalului respectiv local,
spre a se: sluji cu “dânșii la
chemări în judecată și- la 'expeduirea, actel
or lor.
Ma
Ari. 12. După

publicarea acestui: Ofis, alegătorii înscr
iși sun! voluici a
se adună în colegiile lor respeclive, spre
a se chibzui despre persoanele can:
didaților de deputaţi.
|
i
De
D-lor şefii: Departamentelor respective
vor aduce la îndeplinire cuprin-

derea acestui Ofis, fiecare întru ceeace I.pri
veşte. 'Totdeddată i se va da şi.
publicitate.

cuviincioasa

(5)
N

Emanuel.

Băleanu, 1. Man u, |. A. Filipesc
u,
Secretarul Statului, (s.)C. N. Brăiloiu
.

|
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Circulara Ministerului de

Interne

al Valahiei

turile, No. 9.233, din 7/19 Decemvrie
Domnule

Administrator,
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către toate Prefec-:

1858:.:
a

,
-

vi se alătură pe lângă aceasta în copie Ofisul onor. Ctimăetimii sub No.
87 din'27 Noemvrie trecut, spre a-i luă cuprinderea în cea mai serioasă

„băgare de seamă; veţi vedea 'dintrînsul dispoziţiile luate de Guvern în privinţa tuturor acelora, cari, pierzând: din

vedere: orice princip de moralitate

şi de bună cuviinţă, îndrăznesc pe tot minutul a profană, prin ale lor nechibzuite urmări, datoriile cele mai sfinte ce trebue neapărat să aibă în orice
ţară un cetăţean onest către Guvern și către societate.
:
„De vreo trei ani de zile încoace, s'a inlrodus în spiritul public în fara
noastră un fel de anarhie de idei şi de tendințe, al căror rezultat, o logică
sănătoasă ni-l demonstrează îudestul, nu poale fi decâl pr ăpăditor pentru
viitorul Patriei noastre comaumne..
Cuvântul de patriotism cred unii că este în destul de a-l aveă numai
pe buze, de a-și desfâșură în numele lui patimile și geloziile lor proprii, ca
să poată deveni o dogmă de credință a unui popor. Astfel, în ţara noastră atât
de liniştită, unde respectul legilor eră în inima și în spiritul fiecăruia, unde principiul de autoritate se păziă în toată a lui întregime, se introduse în aceşti

ani din urmă un fel de sistem în dirijarea spiritului

public, ce se păreă a

nu aveă altă țintă decât a conduce societatea română la peire. Un asemenea

sistem se inaugură la noi în numele patriotismului: Patriot eră oricare știă
să reverse cu mai multă dibăcie sămânța discordiei între deosebitele. clase
ale societăţii; patriot eră oricare aveă insolenţa de a manifestă și a paradă în
public mai: multă insubordinaţie către legile în fiinţă şi mai puţin respect
către autorităţile constituite. Aceasta este, în puţine cuvinte, adevărata stare a lucrurilor; a 0 suferi mai
mult este o vină, a o tăceă este o greşeală,
Simptomele ce vedem că se manifestă astăzi într'un chip carti se pot
întinde și pot deveni un rău general şi fără remediu, rău pe care suntem

datori a-l combate din toată virtutea, și a, căută cu orice preţ să-l oprim de
a se întinde mai mult; căci efectele lui se resfrâng asupra soartei viitoare

a Patriei noastre.
!
Aceste simptome sunt pe faţă, .nu trebuo mai mult a ne face iluzie: Iei
nişte novatori de contrabandă făcându-se ecou al teoriilor celor mai exaltate
şi mai absurde şi cu totul incompatibile cu poziţia politică a, țărei noastre,
colea placarde înfiorătoare, cercări de asasinaturi politice, proclamaţii și ape-

luri la licenţă, intimidaţii criminale şi ameninţări de tot felul prin foi volante

tipărite în taină şi răspândite

prin

judeţe de

către agenţii partidelor, toate
*%

736

E

DIMITRIE A. STURDZA

acestea precedate sau urmate de protesturi. nechibzuite și cu totul neîntemeiate în contra actelor Guvernului. Şi ce este mai trist încă și mai vrednic
de jale, este de a vedeă, mai cu seamă

strumentele

unor

asemenea

bue să atârne pe conștiința lor;
ascunde

că aceia ce se

fac

organele

și în-

machinații, își uită până şi chiar greutatea ce tre-

căci ei nu-și fac

ale lor patimi personale iariș sub

nici un

masca

scrupul de a-şi

patriotismului celui mai

înfocat. Toate acestea se petrec în ajunul unei zile mari, când naţia noastră

este chemată a săvârși actul cel mai soleran ce i-a fost dat de Providenţă, și
când prin însiș şi numai a, noastră moderație și prudență vom puteă trage
asupră-ne încrederea Europei civilizate, dovedindu-i în faptă că suntem într'adevăr o nație şi un popor capabil de a ne guvernă înșine.

Este de prisos să căutăm a desvoltă aici întrun chip
și tendinţele de cari vorbirăm

mai întins simptomele

mai sus şi cari contribuesc în gradul cel mai

înalt a băgă frica şi temerea în inimile tuturor cetăţenilor oneşti și pacinici.
De aceea ne grăbim a pune sub ochii dumneavoastră, d-le Administrator,
nestrămutala holărire ce a Walt Guvernul de a întrebuință măsuri de rigoare în contra tuturor acelora cari în viilor se. vor dovedi abătuți în faplă
sau cu vorba în unelliri ce ar fi de fire să, lurbure câtuş de puțin liniştea
şi siguranța: publică. -Do aceea, Ministerul chiamă toatăa d-voastră luare
aminte asupra cuprinderei Inăltului Ofis al Guvernului, citat mai sus, şi vă
pune straşnică îndalorire, ca pătrunzându-vă de misia ce vă este încredin(altă, ca şef al judeţului ce administraţi şi ca reprezentantul cel mai îmediat al Guvernului, să nu vă scape un minul măcar din vedere, că sînteţi
în aceeaş vreme: și cel mai deadreplul răspunzător pentru oricâle se fac, sau
se vorbesc, ori se uneltesc în cuprinsul acelui judeţ, fie în contra Guvernului, fieîn contra parlicularilor. Veţi strășnici pe cei de sub d-voastră

slujbași polițienești, administrativi de a-şi îndoi a lor priveghere în cuprinsul
ocolului fiecăruia, de a observă, orice se mișcă și
a notă şi. a luă act despre toate, de a vă da relaţie
și d-voastră, asemenea, sub formă secretă, le veţi
toată ceruta grăbnicie, spre a se chibzui şi a vi se
In împrejurările cele grave însă şi în cazurile cari
veţi luă şi chiar deadreptul și veți pune în lucrare
nare,

ce sunt

în a, d-voastră

se. petrece în juru-le, de
despre orice fără osebire ;
comunică, Ministerului cu
da cuviincioasa deslegare.
vor cere repede expediţie,
măsurile polițienești ordi-

dispoziţie.

Atât acest ordin al Ministerului, cât şi Inaltul

.

Ofis

aci

alăturat

le veţi

da în cea mai întinsă publicitate îîn cuprinsul acelui judeţ, spre a se cunoaște

în de obște şi de fiecare în parte hotărirea guvernului și dispoziţiile ce sunt
luate întru paza cu. întregime a. liniştei și a siguranţei publice. De primirea
acesteia veţi întoarce grabnic. răspuns.
,

|

Ministru

din Lăuntru,

(s.) M. Băleanu.
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No.

109

al Căimăcămiei

terne, din 8/20 Decemvrie
Dela

Valahiei

1858:

către
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Ministerul: de

In-.

N

Căimăcămia

Tărei- Româneşti către Ministerul din Lăuntru.
Terminul pentru publicarea și afişarea listelor electorale fiind.
sosit şi
urmând a procedă la r&vizuirea, or, potrivit celor hotărite prin instrucţi
ile

date de mai nainte pentru a lor întocmire, iar modul şi temeiurile ce au
a se observăîn revizuirea lor nefiind încă desluşit pentru toate cazurile ce
se pot prezentă;
Sa
|
Căimăcămia, spre îndeplinirea, acestei trebuințe, decretă cele următoare :
1. Departamentul din Liuntru va procede la, revizuirea, obștească a listelor

ce va, primi dela osebite dregătorii administrative, însărcinate cu întocmirea

lor; şi pentru câţi din cei înscrişi ca alegători sau eligibili va cunoaşte că cali-

tăţile lor nu sunt constatate în conformitate cu bazele cuprinse în Convenţie,
şi cari sau desluşit prin înstrucţiile generale obștite, va, hotări a'lor scoatere
din listă şi va îngriji a întocmi o foaie de toţi cei scoși cu deslușirea, temeiurilor şi cuvintelor pentru cari s'au scos, care foaie se va înfățişă Căimă=cămiei.
. .
:
|
|
|
2. Venitul

de galbeni 400, cerut de art. 9 al

Convenţiei

pentru: eligibili,

se va determină în venitul statornic după contractul de închiriere din aca-

returi de orice felurime, precum case, prăvălii, magazii,

poverne, vii, moșii,

mori, păduri și orice alt venit imobiliar; dobânda, banilor nu poate fi primită
drept venit, care ar puteă da drept de eligibilitate.
E

"3. Art. 4 din Convenţie vorbind 'deslușit că alegătorii de prin orașe ur"_mează să aibă capital de 6.000 galbeni în acareturi, industrie sau comerţ,

cei ce vor constată asemenea capital, cu dovezile cerute prin înstrucţii,nu
pot aveă decât:dreptul de alegători cu acest singur

asemenea

capital.

Dobânda

unui

capital, sau din poliţe sau din zapise, nu le poate da dreptul de

eligibilitate, fiindcă acest drept este excluziv rezervat celor

imobiliar, precum s'a deslușit mai sus.

|

ce au un venit

a

"4. Străinii” veniți în țară din părţile Turciei înainte sau în urma Regulamentului nu pot fi primiţi a exersă drepturi politice, dacă nu se vor fi împământenit, cei dintâi

după

formele obișnuite mai

nainte,

iar cei din urmă

după formele cerute de Regulament. Copiii lor însă născuţi în țară se vor
bucură de 'aceste drepturi, dacă 'nu se vor fi pus sub vreo protecţie străină,
"5. Câţi sudiţi străini veniţi în ţară se vor fi lepădat de protecţia străină
și se vor fi naturalizat, aceia vor fi primiţi a exersă drepturi politice; cu toate

acestea,

câţi dintrinşii,

după

a lor naturalizaţie, se vor

vreo protecție străină; aceia nu sunt

fi pus iarâș sub

primiţi a exersă drepturi: politice, dacă

nu vor fi îndoplinit din nou formalitatea naturalizaţiei. Copiii acestora, născuţi
Analele A. R.—Tom.

XXXIV.— Memoriile Secţ, Istorice.

47
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-

în ţară şi veniţi în vârstă, se 'vor privi ca pământeni și se vor bucură: de
toate drepturile politice, iar copiii sudiţilor, deşi născuți în ţară, nu pot fi
primiţi a exersă, drepturi politice, dacă nu se vor fi împământenit după legiuita
orândueală.
- Aceste deslușiri avându-le

Departamentul

din Liuntru în vedere

la ope-

raţia revizuirii listelor electorale, le va comunică, și Departamentului Dreptăţii

spre a le face cunoscute .și tribunalelor chemate a, judecă 'reclamaţiile ce li
se vor înfăţișă, spre a se conformă cu dânsele și deslușind că între toate ce-

lelalte cazuri neprevăzute ce sar puteă ivi la tribunaluri, ele sunt în competinţă a le judecă și a le hotări după a lor chibzuire.
(s) Em. Băleanu, lon Manu, L.A. Filipescu.
„“

i

«

Secretarul Statului (s.)C. N. Brăiloiu.

În lași Guvârnul Interimar a pus din nou în vigoare în 25 Octomvrie (G Noemvrie) în unanimitate restabilirea Legei Presei din
timpul Domnitorului Grigorie Alexandru Ghica,

In București Secretari atul de Stat restabilește Cenzura asupra
Presei prin: două publicaţiuni din 20 Octomvrie 1858 (1 Ianuarie
1859), făcute prin «Anunţătorul Român». No. 100.
„ Secretariatul Statului.
D-

C.A.

Rosetti,

voia cenzurei,

redactorul

în ziua de

Joi,

chip de protestaţie în contra

gazetei
18

cRomânul»,

Decemvrie

cenzurei,

curent,

a dat la lumină
un anunciu

fără

tipărit în

ce este pusă în atribuţiile Secreta-

riatului, pentrucă nu i sa dat voie a 'reproduca îîn gazeta sa o reclamaţie,
ce zice că, ar fi dat către Tribunalul civil de Ilfov, şi o hotirîre a acestui
Tribunal, atingătoare de restatornicirea, sa în listele de eligibili.
Această

urmare

a numitului

redactor

este

împotrivitoare

cuprinderei art.

4 din Regulamentul asupra Presei, regulament ce se află sancționat și prin
art. 220 din Condica criminală, care supune la penalitate şi pe autorii de

orice scriere sau publicaţie, şi pe tipografi, când le dau lu lumină fără voia
„cenzurei.
Pentru un publicist care, în această calitate, se află în contact continuu
cu publicul, și care protestă în vorbe şi în făgădueli, în jurnalul său, că
voeşte legalitate și că combate pentru legalitate, fapta de lucrare în contra
dispoziţiunilor legei este nu numai o contradicţie, «dar încă și o nesupunere

și o violaţie vrednică de osândă.
- Ca să se ferească dar pe viitor de asemenea abateri, s'a prevestit. prin
osebit adres din partea Secretariatului spre a, d-sale. regulare, şi se publică
aceasta, ca și ceilalți redactori. de jurnale să știe a se regulă, de vreme ce

DIVANURILE

abaterile,
aci însemnate
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dovedesc că sau

VII.

pierdut din vedere

:

1739

sau din me-

- morie dizpoziţiile regulamentare ce se ating de regimul presei.
“Cât pentru publicarea în sine a actelor judecătoreşti şi a oricăror alte
acte atingătoare de lucrările vericăreia, dregătorii, asemenea
acte nu se pot

publică decât numai după cererea şi încuviințarea dregătoriei competinte,
cerere şi încuviinţare cari au lipsit cu totul la pricina d-lui Rosetti, şi cenzura, necunoscând d-lui Rosetti nici un titlu legal de a da, cu a d-sale sin„gură încuviinţare, un caracter de_autenticitate lucrărei unei judecătorii, care
după legi este supusă Departamentului Dreptăţii, a fost în tot dreptul a re-

fuză tipărirea unui act, care nu puteă să fio cunoscut decât după o formală
declaraţie şi încunoștinţare a acelui departament.
„ Subiscălitul, dela intrarea sa în funcţia ce ocupă, a voit a stârpi scan«
dalul ce a oferit presa, în curs de doi ani trecuţi, prin violenţa limbagiului

şi prin tendinţa, de a învrăjbi toate clasele societăţii, şi a impus jurnaliștilor
condiţia de a fi moderați și a se ţineă în hotarele cuviinţei în polemica lor.
Sub această condiţie, s'a deschis jurnalelor o carieră mai largă de discuţie,
şi fiecare- poate

mărturisi că jurnalismul

cuvânt în comparaţie, “mai mare

fiindcă nu s'a poprit de a discută
nou sub regimul

se bucuri astăzi de o libertate

de

decât aceea de care s'a, bucurat mai înainte,

chiar actele

Guvernului, lucru cu totul

cenzurei.

«Pe cât însă dorim ca presa să fie un organ
cu atâta iarăș suntem

de publicitate

folositoare,

datori a respinge şi a popri orice pretenţie ieșită din

hotarele cuviinţei şi legalităţii.
Secretarul Statului, (5.) C. N. Brăiloiu.

Regulele

asupra

Presei.

Spre ştiinţa obştească se publică regulele

asupra Oenzurei cele în fiinţă

de mai mulţi ani.
Regule asupra

Presei,

Art. 1. Nici un jurnal 'sau scriere. periodică, ce ar tractă despre materii
politice sau despre economie socială, şi arieşi sau regulat și la zi hotărită,
sau prin livrezoane

și neregulat,

nu. se va

puteă

fundi

sau

publică, fără

-mai întâiu să aibă autorizaţia Guvernului. Autorizaţia Guvernului va fi asemenca ncapărută a se da pentru. toate schimbările ce se vor face în. personalul geranţilor, redactorilor de căpetenie sau proprietarilor de jurnal. Art. 2.: Proprietarii sau giranţii lor'ai oricărui jurnal sau scriere periodică sunt datori a face o asigurare, prin depunere în cassa Statului de o

sumă de galbeni patru. sute, spre 'o chezășuire de paza regulelor, sau la din
7
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spre a

fi.această sumă

abonaților şi osândă pentru abatere.

ca un acont pentru

despăgubirea

e

Ari. 3. Tot gerantul sau proprietarul va fi dator a
publică în

pagină a.jurnalului

autoritate.

articolele

oficiale,

a

- Art. 4. Tot redactorul

supune cenzurei. corectura
venita voie prin luare

|

de jurnal.

cea dintâi

relaţiile și alte acte ce i sar da de

Da

este dator, înainte de a publică

foaia, a

tipărită, iar nu manuscripte, spre a dobândi cu-

de imprimatur. Numai în urma îndeplinirei sus ziselor

formalităţi, tipograful va putea procedă la tragerea. foii.
După aceea va
depune la Secretariat două exemplare, mai înainte de a le
împărţi. Jurnalul

ce se va tipări, în urma imprimatului dat de cenzură,
va fi totdeauna investit cu.subinsemnătura. redactorului, care îșiva
da titlul de răspunzător.
“Asemenea, se va 'subiscăli fiecare articol al foii,
de cel ce-l va fi redijat.

„ Arb 5. Tipograful va, fi dator a nu
fi şterse de cenzură; căci altfel i se
va opri publicarea jurnalului.
Ari. 6. Oricine va voi să scoată
capitalele de judeţe, pe unde 'se află
toate regulele şi îndatoririle-de

tipări pasagele sau articolele ce vor
'va închide tipogratia, şi gerantului i se
a
i
vreun jurnal sau foaie periodică prin
tipografie, este dator a se supune lu

mai sus zise,

adresându-se

pentru cenzu-

rarea, foii sau jurnalului său către însuș cârmuitorul județul
ui în persoană,

care, la întâmplări

Cenzura, centrală,

de nedumerire, se va, adresă cu cerere de deslegare
către

De

o

m

Art. 7. Supușii străini, fără excepţie, cari, vor
voi să publice vreun
jurnal, sau vreo scriere periodică, volnici vor fi.a o
face, însă numai după
co vor aduce chezășuire formală, adeverită de consula
tul protecțiunei lor,.
cu îndatorire de a se supune întru toate la regulele
cenzurei locale, și cu
condiție că, asupra acestei măsuri, vor depinde excluz
iv de Guvernul țărei,

fără a-și păstră dreptul de a chemă, în orice împrejurare de
această natură,
mijlocirea protecţiei lor.
|
Ari. 8. Proprietarii de jurnale și geranţii lor urmeaz
ă a aveă legiuita

vârstă, căci fără aceasta nu li se va putei da voie.

- Aceste regule vor. prezidă, deocamdată la publicaţia
jurnalelor sau a.scrierilor periodice, şi celor ce vor urmă împotrivăli se
va suprimă jurnalul,
supuindu-se

și la osânda ce-și vor trage.

Toate aceste amenințări nechibzuite și măsur
i nedrepte nu au:
împiedecat, ca tocmai membrii
Căimăcămiei cari pretindeau, că
printr insel

e

tre cetăţeni

vor izbuti a impune

și conlucrarea

atât de important pentru

și a, asigură, liniștea,şi :pacea, -în-

înălțăţoare

a

viitor, ca, tocmai

tuturor întrun

ci: să . dea,

moment

spectacolul
N
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unor regretabile neînțelegeri, cari puteau periclită interesele
vitale ale patriei. Sa născut între Caimacami o ceartă personală
asupra cestiunei, dacă majoritatea Căimăcămiei .poate da ordine.
minorităţii, aceasta fiind datoare să se supună majorităţii.
- Această, ncinţelegere a devenit acută, în momentul cel mai neoportun, și a dat loc la schimb de -opiniuni . între Majoritatea Căimăcămiei—roprezintată prin Ministrul de Intorne Em. - Băleanu şi
Prezidentul Inaltului Divan loan Manu—, și minoritatea ci roprozintată prin Ministrul Justiţiei Ioan Ali. Filiposcu, și constă, în urmă
toarele patru acte:
î 10, Ofisul No.

130

al Căimăcămiei

tiţici, din 21 Deceomvrie
Către Ministerul Dreptăţii.

Valahiei către sinistru Jus-

1858 (2 Ianuarie

1859):

.

-. Ministerul din Lăuntru a 'supus Căimăcămiei, prin două raporturi, unul
sub No. 9.473, din 16 curent, altul sub No. 9.561, din 19 tota acestei luni,
trei sentințe
ale “Tribunalului civil de Ilfov, secţia [, una din 15, şi două
din 17 Decemvrie, prin cari numitul Tribunal recunoaşte d-lui Cesar Boliac
dreptul de alegător şi eligibil, i d-lor C. A. Rosetti şi V. Boerescu dreptul
de eligibilitate.
" Căimăcămia luând în consideraţie că, sub ' punctul de vedere al procedurei, aceste trei acte judecătoreşti sunt deopotrivă ieşite din rânducala
legală ::
„1) Pentrucă, după textul art. 7'din ansxul al doilea al Convenţiei, com«

petința tribunalelor se deschide ca într'o instanță de

apel,

adică

după

co

-mai întâiu se' vor adresă reclamaţiile la administraţie și se vor lepădă de
dânsa—procedură ce sa deslușit şi su regulat și prin ofisul Căimăcămiei

sub No. 102 din 3 Decemvrie curent, publicat prin «Buletinul
No. 98.

Oficial»

cu

2) Că după rânducala așezată la art. d alacelui Ofis, și după. cuviinţa
legală, tribunalul. urmă să ceară și să cunoască motivele ce au putut determină scoaterea din listea celer mai sus numiţi . reclamanţi, și neavând

„-vreun jurnal

deslușitor din partea administraţiei, să ceară asemenea deslu-

şiri prin Departamentul

Dreptăţii, dela care

atârnă ca

să aibă

toate elementele procesului, precum rândueala judecătorească
“cum se urmează în toate pricinile de judecată ;
“Considerând, în special, că sentințele date asupra

în

vedere

cere, şi

reclamaţiilor

pre-

d-lor C.

-A.. Rosetti şi V. Boerescu cuprind în sine, osebit de 'neregularitatea de procedură, și un.exces

de putere, prin însușire

de atribuţii ce nu sunt în com-

-petința unui tribunal, și către acdâsta încă o rea aplicaţie de pravilă cu in-

|
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terpretația, co a dat art. 9 din

anexul al 2-lea al Convenţiei,

atingător

de

natura venitului de 400 galbeni cerut dela eligibili, care, prin art. 2 din Ofisul Căimăcămiei. din 13 ale acesteia, sub No..109, comunicat judecătoriilor

de către Departainentul Dreptăţii, s'a regulat și

s'a desluşit

fără

altă

în-

doeală ; şi nu eră iertat unei judecătorii a călcă cuviințele şi respectul principiului de ordine publică, care cere mărginirea fiecărei dregătorii în atri-

buţiile sale, și. mai cu seamă în cestii
rezervate dregătoriilor mai înalte ;

de

interpretaţii. de

asemenea,

fire,

Considerând că atât după art. 25 din Regulamentul Organic, cât și după
Rescriptul imperial de instalarea ei, Căimăcămia este însărcinată a priveghiă
ca nici un act sau urmare, contrarii legiuirei electorale, să nu se urmeze,
ci să îngrijească de buna executare a, ucestei legiuiri, depărtând ca, 'desă„vârşit neprimite orice asemenea, acte, 'însuşire ce nu i se poate contestă
nici reduce;
|

Că prin art.:5

din Memorandum,

încheiat la: Constantinopole

de

către

și a

Con-

ambasadorii Puterilor Garante, şi comunicat Cămăcămiei prin nota. cu :No.
1888 din 8 Decemvrie curent, adresată ei de E. S. Ministrul Trebilor din

Afară al Inaltei Porţi, ca organ al lor, interpretaţia Fermanului
venţiei
ceeace
dat de
deplina

este dată în atribuţiile și căderile excluzive ale Căimăcămiei, și în
se atinge de natura venitului cerut dela eligibili, interpretaţia s'a
Căimăcămie prin Ofisul dela.3 Decemvrie, pomenit mai sus, în toată
ei cădere, şi s'a încuviințat şi. d6 Inalta, Poartă, ca organ al Pute-

rilor, după depeşile primite dela agentul țărei ;

|

Considerând că, după Fermanul Imperial de instalare, toată responsabilitatea pentru paza bunei orândueli și a legilor în fiinţă, și pentru mănţine-

„rea, fiecărei dregătorii în cercul legal al atribuţiilor ei, cade în sarcina Căimăcămiei,

care este autorizată, spre acest sfârșit, a depărtă din funcţiile lor

pe toți funcţionarii ce sar abate. din datoriile ce le sunt impuse și ar călcă
legile prin însușire de drepturi și căderi ce nu le pot aveă, ca unele. ce sunt
rezervate numai” Căimăcamiei ;
îi
Văzând că tribunalul mai sus numit, prin a sa urmare, a călcat rânduelile Ofisului, pe al căruia singur temeiu i s'a și atribuit “dreptul excluziv
de juridicţie în pricini electorale, și cu aceasta a arătatun duh de rea neso-

cotință, pe când eră dator.a, lucră - mai

cu sfielă și mai cu îngrijire întru

îndeplinirea însărcinărei ce i sa, dat, știind că hotăririle sale sunt fără apel.
Pentru aceste consideraţii, Căimăcăunia declară nule și întru neființă
amândouă sentinţele Tribunalului civil de Ilfov, Secţia I, în privinţa : d-lor

“Rosetti și Boerescu ; hotăreşte

în puterea

art.

327 din

Regulamentul

Or-

ganic, ca. judecătorii ce au luat parte la această judecată și au subscris arătatele sentinţe să se dea în judecata Inaltei Curți, și decretă ca. toate prici-

.
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nele. atingăitoare de reclamaţii electorale să treacă în cercetarea Secţiei a

Il-a a aceluiaș tribunal, încetând întru aceasta, dreptul de juridicţie ce sa
fost dat Secţiei 1.
Cât pentru hotărîrea dată în privința d-lui Cesar Boliac, își va aveă ur

marea, trecându-se numele său în listele electorale ale Capitalei, rămâind ca
alegătorii să preţuească, după științele ce se aşteaptă și li so vor comunică
în urmă, pricinele binecuvântate, pentru cari Departamentul din . Lăuntru
l-a, fost scos vremelniceşte din liste.
invitat a aduce la îndeplinire
«
D-lui şeful Departamentului Dreptăţii este
cuprinderea acestui Ofis.
«lar d-lui Secretarul Statului este însărcinăt a-l publică, împărtășindu-l
- şi Departamentului din Lăuntru, spre știință de urmare, întru ceeace se
atinge şi de ale sale căderi.
(Subserişi :) Man. Băleanu, Ioan Manu.
Secretarul Statului (subseris), C. N. Brăiloiu.

20, Scrisoarea

Caimacamului

Ioan Alexandru

Filipescu, Ministru

al Dreptăţii în Valahia, către Caimacamii : Ministrul din Lăuntru
Banul M. Băleanu și Prezidentul Inaltei Curți VorniculI. Manu, din

24. Decemvrie

1858 (5 Ianuarie 1859):

Caimacamul subiscălit se grăbeşte a răspunde la hârtia cu No. 130 dela
21 Decemvrie curent anul 1858, ce a primit tot în acea zi după amiazi.

După, Memorandum, când Caimacamii nu sunt uniţi asupra vreunui punct
de căpetenie atingător de Convenţie, majoritatea. nu poate hotărî nimic, până
nu va cere deslegare. Aceasta riu s'a urmat, pentrucă majoritatea n'a voit
un curier într'adins la Constantinopole, adresându-se către Excesă trimită
lenţa Sa Ministrul Pricinilor Străine al Inaltei Porţi, Suzerana noastră, şi

comunicând aceasta onor. Reprezentanţi ai Curţilor Garante, cari se află cu
rezidența în țară.

Atunci nu s'ar fi urmat nici un exces de putere din partea

nimănui și înţelegerea între cei trei membri ai Căimăcămiei ar. fi existat din
norocire, Majoritatea Căimăcămiei a trimis o depeșă telegrafică d-lui Aristarhi, şi mi-a arătat un răspuns făcut astfel, încât să-mi dea convicţia
cerută în asemenea grele împrejurări.
Să presupunem că Ciimăcămia ar fi întrebuințat
pentru împrejurări grele, şi că s'ar fi dat o deslegare

mijloacele neapărăte
conformă cu.părerea

a câtor trei membri ; chiar în acest-caz, Tribunalul n'ar fi putut fi dat în
judecată, sub cuvântcă ar fi înțeles articolul Convenţiei într'alt chip decât.
Căimăcămia, întreagă, fiindcă Convenţia, trimițând dela administraţie plângerilela hotărirea tribunalelor fără apel, a voit să dea țărei garanţii în po-

triva actelor administraţiei. Intralt chip, administraţia s'ar fi făcut

în

pri-
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cina sa, și judecător și parte interesată ; și am convicţie întinsă că majoritatea, Căimăcămiei iubeşte prea mult ţara sa, ca să-i ridice garanţiile cu cari
bunătatea Curţii Suzerane şi a Curţilor Garante a voit să înzestrozo patria

noastră. Cu toate acestea, hârtia, la care mă "văd: silit cu “mâhnire a răspunde, ridică aceste garanţii ; face şi mai mult: majoritatea Căimăcămiei,
cerând ca Tribunalul să se conformeze întru toate modului.
său de vedere,

calcă Convenţia, uitând că Convenţia recunoaște tribunalelor puterea

de „a

hotări asupra chestiilor electorale și chiar fără apel. Dacă Tribunalul ar fi
fost chemat numai ca, să înregistreze modul chibzuirei Căimăcămiei, chiar

întregi, acest Tribunal ar fi fost de prisos și Convenţia în această
rare. fără nici un sens. Dacă Căimăcămia

text -al. Convenţiei,
.ca să, zică că ar aveă

ar

puteă să se bazeze

dreptul a revizui

împrejupe .vreun

listele,

părere

ce nu o pot primi în temeiul art. 7 din anex, chiar în acest caz, Convenţia: nu face excepţie, dând voie.ca cei co. se vor socoti nedreptățiți să se

adreseze (se pourvoir)la tribunal. :
|
„Dacă reclamanţii s'ar fi adresat întâiu la administraţie (ceeace este lăsat
în. voia fiecăruia,
iar nu îndatoritor) şi în urmă la tribunal, s'ar fi întâmplat

făcut la 18 ale lunei curente, și atunci orice reclamaţii ar fi fost în zadar,
Textul Convenţiei nu numește.pe administrații întâia instanță şi pe tribunal Curte de apel. Dar art.:7 din anexul al 2-lea. întrebuințează zicorea «se

pourvoir» ; această zicere

este. terminul.

ce se

întrebuințează

cinovă înaintea, unei instanţe, care are dreptul de-a casă.

când. merge

“Datoria administratorilor eră ca să nu întârzieze trimiterea la, tribunalele
respective a dosarelor atingitoare de. fiecare reclamant..:Unii din d-lor au

refuzat aceasta, : încât Departamentul Dreptăţii sa văzut silit a rugă pe
acela din -Lăuntru, ca să dea poruncile sale întradins administraţiei
"de Bu-

zău în privința, aceasta, pe de altă parte,a poruncit,. timpul fiind scurt,
tribunalelor.ca să-și. dea, liotăririle lor și fâră acele. dosare, dacă "nu le vor
primi la vreme.:
DI
a
a
|

„Regulamentul Organic a deosebit puterea administrativă de cea. judecătorească ; chiar Memorandum nu iartă celorlalți „Caimacami a se amestecă
întru ceeace se atinge de administraţia în parte a :fiecăruia ministru Cai,
macam. : *
„i
Sa
LL
- Caimacamul, șeful: actualal Ministerului Dreptăţii; cu. tot respectul ce
"aro către colegii săi, nu le poate însă. recunoaşte o asemenea putere
și,

prin urmare, se vede. silit a socoti fără nici o tărie 'hârtia la care răspunde.
“EL: sprijine un princip și nu intră, în: amănunturi.

Este norocit

de! această împrejurare ca să exprime”: recunoştinţa “sa Curţii

de ase folosi

Suzerane . și

=

un lucru prea ciudat: sorocul prescris de onor. Căimăcămie, în caro să poată
cinevă, reclamă, ar fi expirat, mai vârtos că publicarea listelor în parte s'a
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Curţilor Garante. că au dat ţărei sale asemenea, garanţii, şi crede do.a sa
datorie a, le apără pe acest temeiu; dar nu poate primi nici de cum părerile
exprimate în hârtia la care răspunde, respectând tot întro vreme : convic-

țiile colegilor săi. Puterile Garante pot da interpretaţie . puncturilor : neînţelese din Convenţie.

Dar: vremea

nare drept Căimăcămia

fiind. scurtă pentru cerere

să facă asemenea

interpretaţii.

de

interpretații,

Din antecedontelo

sale se dovedeşte aceasta îndestul (îmi place a da dreptate despre aceasta,
colegilor. mei), fiindcă au întrebat:
de câto ori s'a ivit împrejurare, afară de
împrejurarea de acuma. Prin întrebările sale, Căimăcămia a dovedit că este
cu bună credință. Nu urmează însă a-și însuși de acum înainte drept de a
interpretă Convenţia; întrebând, a recunoscut ea însăș că n'are un astfel de
drept; și ceeace mă pune în mirare, este că pentru întâia, oară își însușeşte
acest drept. Mă grăbesc dar a contestă acest drept onor. mei colegi: l-iu
că d-lor înşişi prin întrebările d-lor s'au recunoscut necompetinţi ; 2-lea că .

Căimăcămia, nu face legi; ea nu
spre

a înlesni

alegerile,

Dacă

este

decât

tribunalele

o

Administraţie

au interpretat

rău un

necos al Convenţiei, asupra căruia Curtea Suzerană și
s'au exprimat, rămâne
Art. 17 din anexul

Vremelnică
punct! întu- .

Curțile Garante

ca viitoarea Adunare să reguleze acel punct.
al 2-lea zice: «Adunarea singură are a judecă

nu
de-.

spre 'validitatea operaţiilor electorale». Ea este chemată a alege po $șeful Statului şi a face legi, ci dar îi este dat acest drept. .
Răspund

asemenea

unui

din onor.

mei

colegi,

pe

.-

„i

care l-am

auzit

argu-:

mentând în chipul următor: «acolo unde pravila este - întunecoasă, se în- .
treabă Domnul». Intâiu,: Cămăcămia nu este Domnul. Al 2-lea, Pravila -lui
Caragea, deși: cuprinde” această dispoziţie, dar este modificată, prin art. 330
din Regulament.

Prin urmare

Căimăcimia

nu poate face. pravile; și tribu- -

nalele nu :sunt datoare să dea hotăriri după punctul de vedere al Căimăcă- :
miei. Dacă 'tribunalele sar'fi dopărtat de acel punct, îndreptarea greşelilor
lor, întru .ceeace se atinge de intorpretaţio, este „păstrată altora; acești alți;
după Caimacamul Ministru actual al Dreptăţii, şi după articolul precitat, în
împrejurările de acum, dacă nu se află vreo intorpretație ddin Partea Puteri:
lor,. este viitoarea, Adunare. ':
Caimacamul Ministru actual al Dreptăţii :nu poate. și n'aro alt drept: de-.
cât a priveghiă ca procedura să se.păzească: fie-i iertat a zice “:onor. co--.

legi ai săi, că nu este legiuitor şi că n'a văzut scris în nici un
Convenţiei,

că tribunalele sunt constituite:în Curţi.'de apel,-ci

articol al
după

art. 7

din anexul al 2-lea, sunt, Curți. de casaţie.
-:
e
Funcţionarii nu pot fi daţi: în -judecață decât după. un: raport. ali. şetului
Departamentului - dela care depind. Onor. colegi ai mei își -însuşesc acest:
drept. Se fac: înşişi Ministri ai Dreptăţii, judecători, parte interesată şi legiui-::
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tori. Imi pare rău că lucrul a ajuns până la acest punct, dar fiindcăa
ajuns aci, împotriva nădejdilor mele, zic lor cu mâhnire “că nu recunose
colegilor mei asemenca puteri exorbitante. Câte trei ţinem puterea, dela
aceeuș origine și suntem de o potrivă; cu nu voiu califică lucrurile după

ființa lor, dar

rea d-lor.

nu voiu face

nimic

din: ceeace le

place a numi

hotări-

|

Dacă onor. mei colegi stăruese a publică modul a-lor do vedere, comunicat mie prin hârtia la care răspund, sunt rugaţi să publice pe lângă hârtia d-lor și acest răspuns al meu.
Incunoştințez pe onor. colegi ai

moi că acest

franceză, sa dat Reprezentanţilor Puterilor

răspuns,

Garante şi

Suzarane, trimiţându-i-se la cancelaria, sa.

tradus în. limba

Comisarului

Curţii

- (Subsoris) loan A. Filipescu,
Membru al Căimicămiei, Ministru al Dreptăţii.

“30

Răspunsul Caimacamilor

Banul

M.

Băleanu,

Ministru

de In-

“terne, şi Vornicul Ioan Manu, Preşedinte al Inaltei Curți, dat în 26
Decemvrio 1858 (7 Ianuarie 1859) la, scrisoarea Caimacamului Ioan
Al. Filipescu:

Din răspunsul ce aţi binevoit a ne adresă cu data de 24 Decemvrio la
Ofiţul nostru sub No. 130 din 21 ale acestei luni, vedem cu mâhnire și întristare, că aţi luat o poziţie, în fața noastră, contrarie principiurilor de or-

* dine şi de autoritate, ce trebue

să slujească de normă

în orice

organizaţie

guvernamentală. .
Vedem, în adevăr, că în volaţiile d-voastre de . Ministru al “Dreptăţii cu
Oăimiicărnia, nu voiţi

să

deosebiți în persoana

d-voastră

pe

Ministru din

Caimacam, ci transportând pe Caimacam în Ministerul Dreptăţii, cugetaţi
a face din acel Departament un guvern deosebit, pe care îl puneţi în luptă
cu guvernul mai înalt, ca să paralizaţi lucrările sale într'un moment așă de
greu

și critic.

„ Plecând

dela

principiul

metafizic al nedespărțirei

acestor

două

calităţi

ce însușiţi, nu voiţi a, înţelege slăbiciunea ce altoiţi în acţia guvernului, ci
procedând cu lucrări în parte, insuflați tribunalelor, sub frumosul nume de
garanţie legală, încurajare la nesupunere, invitându-le a nu ascultă: ordinele
Guvernului şi a funcţionă în contra rânduelilor sale. . o
i
Să venim însă la imputările ce ne faceţi.
Ziceţi mai întâiu, că n'au fost uniţi Caimacamii,

morandum, majoritatea nu poate hotiri

că la neunire, după Me-

nimic, : până nu va cere deslegare,

“ȘI Că deslegare nu s'a cerut, fiindcă majoritatea n'a voit să trimeaţă curier

„într'adins la Constantinopole.
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«Aci ne vedem siliți a vă arătă că faceţi o confuzie asupra cazurilor de
limitare a puterei Căimăcămiei, și puneţi în uitare ceeace aţi lucrat cu noi
în unanimitate

și în

unire.

Art. 5 din Memorandum

zice: «In privinţa cestiilor

ce se

ating

de in-

texpretaţia Tractatului sau a Fermanului, urmeazăa se referă la Inalta, Poartă,

când va mijloci (intre Caimacami) serioasă neînțelegere».
De ce este vorba între noi şi d-voastră astăzi? De neînțelegere asupra
sensului Convenţiei în privinţa naturei. venitului cerut dela eligibili, sau de

neînțelegere

asupra

măsurilor

numai

trebuincioase a sc luă, spre : a nu se

abate tribunalele dela Convenţie ?
Pentru.sensul Convenţiei, împrejurare ce cade în previziile axt, 5 din
. Memorandum, n'a mijlocit nici o neinţelegere, ci am fost dela început câte

trei uniţi, precum aţi dovedit-o formal înșivă, subseriind Ofisul sub No. 109
din 8 Decemvrie, că venitul de 400 galbeni dela eligibili se cere a fi în
nemişcător. Nu aveţi dar pricină a vă raportă la îndatorirea ce ne pune art.
5 al Memorandului, de vreme ce n'a existat neunire, şi de vreme ce inter-

pretaţia dela, Inalta Poartă se cere numai la caz de ncunire între noi pentru
interpretaţie.
Cu toate acestea, ştiţi prea

să cunoaştem şi părerea,

d-lor

bine

că am

Consuli

voit,

pentru

şi a Inaltei

Porţi,

a noastră

liniștire

şi nu

numai “că

obiecţie nam întâmpinat, dar încă Agentul ţărei s'a grăbit a ne înştiință,
prin telegraf, fâră îndoeală, că este autorizat a ne arătă că Inalta Poartă,
aprobează interpretaţia dată de Căimăcămie. |
Ce autoritate puteă, să mai adauge la această unanimitate trimiterea unui
curier la Constantinopole ? Şi ce rezultat puteam aşteptă, când tribunalele
urmau

lucrarea lor fără. împiedicare,

ca: să Qobândim

un

act oficial

de

şi. când nici timpul

material

n'aveam

cancelarie ?

Neunirea dar n'a fost pentru interpretaţia Convenţiei asupra naturei venitului
de 400 galbeni, ci pentru măsurile

de luat, spre a se pune un capăt la de-

zordinea, insubordinaţiei. Aceste măsuri sunt o cestie de administraţie, care
atârnă dela noi și care trebuiă să-şi iea soluţia nu în Constantinopole, ci în
Bucureşti, scaunul autorităţii româneşti, dela Căimăcămie, care în cestii
de administraţie poate lucră cu majoritate.
Ca să tăgăduiţi însă puterea majorităţii

în

această cestie;

zicoţi

«că

Memorandum nu iartă celorlalţi Caimacami a se amestecă întru . ceeace. se
atinge de administraţia, în parte a, fiecărui Ministru Caimacam».
La aceasta vă răspundem că sunteţi ieșit din terminii Memorandului care,
de-ar fi aşă, ar fi aranjat anarhia în administraţie. Acest Memorandum, tot
în art. 5, vorbeşte special de orânduirea în slujbe şi de destituţii de funcționari, şi nu cere cu- chip obligatoriu a se urmă după părerea Caimaca-
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mului, de care atârnă slujbașul, ci. povăţueşte numai a se luă în
seamă părer
sa, ea,
povăţuire ce rămâne întotdeauna subordonată la prețuirea majorității, după gravitatea împrejurărilor, căci într'alt chip: sar
găsi: Guvernul
lipsit de cea de căpetenie condiţie de autoritate.ca să-și
poată îndeplini

datoriile sale.
Da
aia
E
e
Toată argumentaţia însă a d-voastre, ca să justificaţi : nesupu
nerea.la or-

dinele Căimăcămiei,o' desființaţi înşivă, când adăogaţi a zice
că: și chiar
părerea unanimă a membrilor Căimăcămiei nu o consideraţi
de fire a obligă

pe tribunale de a primi interpretaţia, dată de dânsa
sensului Convenţieisub
,

cuvânt: 1. Că tribunalele sunt constituite. în Curți de Casaţie,
. după art. 7
al. Convenţiei ;':2. Că în acel. drept, --ele sunt o garanţie împotri
va! actelor
administraţiei; și al 3.: Că Regulamentul Organic, având deosebit
ă, puterea
administrativă de cea judecătorească; nu li se poate :impune 'cu'pra
vila lui

Caragea,

mai

cu

seamă

că aceasta este

modificată

ment,şi că Căimăcămia nu este Domnul;

::

de

art, 330 din 'Regula-

-.:

NE

oaza

- Răspundem și la aceste puncturi.
|
ii
Tribunalele nu sunt şi nu pot fi Curţi de Casaţi
;. Convenţ
eia nu cunoaște
decât una. și singură Curte de Casaţie pentru amândouă Principa
tele, precum

se. deslușeşte în art. 38; acea Curte încă nu și-a luat ființă. 'Tribuna
lele,
după nici o dispoziţie a Convenţiei,nu sunt chematea ţinea loc
de Curte

de Casaţie, nici măcar vremelhiceşte: ,se ei
ie
:- Argumentaţia d-voastre, sprijinită, pe. sensul - gramâtical al:
cuvântului «se

pourvoir», întrebuințat de art.. 7 din anexul

Convenţiei, ca să transformați

tribunalele,la pricini electorale; în .Curţi de. Casaţie, este greșită
în: temeiul
ci, fiindcă idea : de Curte de Casaţie'cuprindeîn sine:idea
de- o curte mai

înaltă, chemată : a 'statornici și a mănţineă o uniformitate:de jurispr
udență

pentru toată țara. Uniformitate nu poate fi cu șaptesprezece
Curți de Casaţie.

Din contra, cu această mulţime de Curți, am fi expuși a vedea
o diversitate

de jurisprudență,

şi unele cazuri electorale

primite

de:un

tribunal și 'lepă-

date de alt
și.ul,
cetăţenii cari s'ar aflăîn aceleași condiţii de capacitate politică, unii să fie primiţi, alții: depărtaţi, după tribunalele ce “ar
judecă cu

asemenea, plenipotenţă.

Ie

Da

Ia

e

a

ji
e

In condiţia normală a Guvernului, interpretaţia, legilor :.politice
'este dată
de art.:32, 36 şi:37 al Convenţieiîn căderile. Comisiei Centrale
. ':
"In condiţia anormală: și transitorie de astăzi a lucrurilor,
când: pentru
întâia dată .se pune în lucrare noua. organizaţie, a!cărei bază
este: sistemul
electoral,: interpretăţia este a Curţilor. Suzerană,. și :Garante,
deferită de dânsele. Căimăcămiei, prin “Memorandum, cu rezervă ca, la: neunire
numai, să
se ceară deslegare dela Inalta Poartă. Prin: urmare cele șaptesp
rezece Curți
de Casaţie de prin judeţe: sunt: datoare a primi înterpretaţia:
primită; şi. for-
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mulată cu unanimitate de Ciimăcămie în ofisul ei sub No. 109 din 8 Decemvrie, la care aţi 'luat parte, şi susceptibilitatea Curţilor d-voastre
“Casaţie, din nou înființate, trebue să se supue cu liniște unui princip

de
de

ordine publică și de necesitate, precum aţi supus şi d-voastră de câte ori
vaţi unit cu noi, ca să cereţi dela Constantinopole desluşiri la punoturile îîndoioase şi nedeslușite.
|
|
"Cu această urmare nu se slăbeşte întru nimic garanţia ce ne asigură
Convenţia în tribunale în contra actelor administrației şi nu se calcă nici
atribuţiile judecătorești.
Din contra, principiile sănătoase ale organizaţiei judecătoreşti, cari: s'au
adoptat şi de Convenţie, sunt că judecătoriile, ca dregătorii. chemate -a in-

:. terveni în tot minutul în interesele private ale familiilor, trebuesc a fi ferite
de orice influință politică, şi această influință va domni neapărat în tribunale, când li se va, da pricină a nesocoti ordinele de ierarhie și a interpretă

dânsele o legiuire în puncturi

interpretate de autoritatea, “ specială, însărei-

nată cu această cădere. .

- Chiar art. 330 din Regulamentul. Organic, cu care voiţi "a combate- căderile Qăimăcămiei,, dovedeşte că, la puncturile întunecoase' sau neprevăzute de lege, tribunalele nu sunt în cădere a interpretă; şi cu toată însuşirea ce le daţi de curţi de casaţie, ele, neputând aveă în asemenea, cazuri
mai mare autoritate decât Curtea Inaltă, nu puteau să facă alta, decât ceeace
este obligată această Curte a face, adică-a-şi da părerea, și a cere deslegare,

și cu-toate că nu este Domn în ființă, nu puteţi tăgădui însă că tribunalele
sunt mai puţin chemate

decât Căimăcămia

a luă locul

Domnului: şi.a da

interpretaţie unei legiuiri politice în contra interpretaţiei date de Căimăcămie,
când mai vârtos, după firea însărcinărilor ce are și în condiţiile prevăzute
_de Regulamentul Organic, de Fennanul instalaţiei ci și de Memorandum, Câimăcămia, este însărcinată cu toată ingrijirea, de a se aplică exact legea electorală, îngrijire ce are în sine și. dreptul - de interpretaţie.
Ra

Cat pentrul reproșul ce ne mai faceţi, că după Regulamentul Organi
nu putem da deadreptul în judecată pe tribunal, ci numai după raportul
d-voastre ca, Ministru al Dreptăţii, vă răspundem

că această dispoziţie pre-

vede condiţii regulate de subordinaţie și nu: ridică dregătoriei: mai înalte
dreptul de a îndeplini o îndatorire, la care se refuză Ministrul: Dreptăţii,şi
cunoaşteţi că, trei: zile dearândul, vam rugat să veniţi la Palat ca să ne chib-

zuim asupra acestei împrejurări. Deabiă. aţi venit : Vineri .seară, la 19 “ale
acesteia, și când am început vorba, d-voastră, fără să primiţi a discută, v'ați
sculat și aţi plecat, cu toate că ştiați că tribunalul iudecă și pronunță sentința
în mijlocul unei mulțimi de oameni întărâtaţi.! --: .. : ...
it
Avem,

domnule

coleg,

împăcăciunea ::cugetului : nostru,

care: ne

mmiărtii-
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risește că n'am .provocat, cu nici o: 'necuviință, schisma d-voastre. Și urmând
delicateţei ce ne arătaţi, zicându-ne că, nu voiţi a califică luorările noastre

după ființa lor, asemenea nici. noi nu' vom califică procedeurile și lucrările
d-voastre, lăsând Puterilor Suzerană și Garante și compatrioților noştri nepăr-.
tinitori a le califică şi a, ne da -fiecărui .din noi: partea de Hiepundere, ce i se

cuvine în această pricină.:
i,
Isprăvind acest al nostru răspuns, vă înştiințăm, că publicitatea. ce cereţi
să dăni adresei d-voastre, deşi aţi avut îngrijirea a o da înșivă prin tribunale ca s'o pue în strigare, suntem norociţi ao puteă da .prin gezeta semi-

olicială, însoţită cu acest răspuns, care s'a comunicat și: d-lor Consuli, și se
va expediă asemenea la Constantinopole, ca să. fi m în regulă cu d-voastră
întru toate.

a

„+

”
Dăleanv, L Manu.

a

'

,

Ca un, act din cele mai extraordinaree, produs. de, neînțelegerilo
din Căimăcămie, rămâne fără îndoeală, Ofisul următor, subsoris numai
de majoritatea . Caimacamilor și contrasemnat. de, Secretarul Statului.
„ Ofisul No. 135 al Căimăcămiei Valahici către Consiliul. Admini-,

strativ, din 23 Decemvrie 1858 (4 Ianuarie 1859);
“<Dela

Căimăcămia

Tăr i- Româneşti

către “Satu

-

Administratii.

«Sorocul de 20 Decemvrie, hotărât prin ofisul Cktimicămiei sub No. 65 din
luna Noemvrie expirat, pentru încheierea listei de înscrierea acelor ce, după
art. 13 al Convenţiei au dreptul de eligibilitate la Domnie, fiind expirat, Căi- '
măcămia, potrivit îndalorirei ce 'i se pune de art. 21 din Regulamentul . Or-:
ganic, publică prin aceasta numele d-lor Candidaţi la Domnie, celor ce, s'au
înfățișat la dânsa cu cerere de a fi înscriși...
|
Da

„Aceştia sunt:

|

|

PE

«1. D. Banul Emanoil Băleanu; 2. 'D. Logofătul Dreptăţii Toan' Ototelesaaus

3..D.. Logofătul "Dreptăţii Ioan Slătineanu ; 4. D. Vornicul Constantin Canta-..
cuzino; 5. D. Logofătul Credinței Scarlat Kreţulescu; 6. D. Vornicul loan Vă-..
cărescu; 7. D.. Logofătul, „Dreptăţii Constantin Bălăceanu; 8. Măria Sa fostul
Domn

Gheorghe

Bibescu; 9. D. Aga Ioan Cantacuzino; “10. Măria Sa, fostul

Domn :Barbu D. Știrbei; 11. Luminăţia Sa Banul Beizadă Constantin Ghica.
«Toate aceste: persoane, în număr de unsprezece, după, cercetarea. făcută, |
s'au cunoscut că însușesc calităţile. cerute. “de. Convenţie pentru eligibili la,
Domnie.
|
ea
«Intre. cei, ce au mai cerut a fi înscrişi în această listă, de eligibili, figurează |
şi Luminăţia Sa Aga Beizadă. “Dimitrie “Ghica. Nu s'a putut însă înscrie ca.

"eligibil deocamdată, pentru cuvântul că, deşi este dovedit, fără „conțestaţie,

|

DITANURILE AD-1100 DIN tAşI şt BUCUREŞTI, vu

751

:că are vârsta, năturalitatea şi venitul cerut de art. 13.din: Corivenţie, nasa
1
găsit în posesie şi de a palra condiție, aceea de u fi împlinit funoţii publice
în timp de zece ani, sau să fi făcut parle din adunări, deşi este cunoscut
că a fost membru

având
tativă,
ari. 13
-tăți în
ce î se

al Divanului

ad-hoc

din anul

1857, şi: Căimăcămia ne-

deslegare dacă acest Divan, care a fost.o simplă adunare consul- .
poate fi numărat înlre adunările de cari vorbeşte arătatul mai sus
din Convenţie, priveşte contestabilă însuşirea acestei a patra: calipersoana Luminăţiei Sale, şi rămâne ca Luminăţia Sa, după dreptul
dă de arl. 20 din Regulamentul Organic, să-și îndreplez ze reclamaţia

la Obşteasca Adunare prin Prezidentul ei,- în soroc de 22 zile, socotit dela
publicarea listei acestor eligibili.
«Sfatul “Administrativ va aduce la îndeplinite. cuprinderea; acestui. Os,
dându-i. totdeodată și cuviincioasa publicitate.

a(Subscriși:) Manoil Băleanu, loan Manu.
sSceretarul Statului, (s) 0. N. Brăiloiu»

Fără deo îndoeală un ce , extraordinar, că la finele anului 1858, trei
Români din cei mai de seamă să fie la, îndoeală dacă un membru

„al: “Divanului ad-hoc din 1857 se. poate ori nu. consideră ca făcând.
parte dintro Adunare ÎNaţională, ale căreia dorinţe au :format baza,

- :

Convenţiei din 7/19 August 1858.

»
See

|

de

Programul deschidere: Adunărei Obșteşti a Valahiei, publicat în
16 (28) Ianuarie 1859:
«Ari. 1. În ziua. de 22 Ianuarie curent, la 9 ore de dimineaţă, toţi

d-nii

deputaţi, în haine de gală, se vor află adunaţi la Sf. Mitropolie.
2
«Ari. 2. D-nii Ministri, membrii Inaltei Curți și ai Curţilor apelative Și
Șeful Miliției cu tot statul, major, Vornicul de oraș, Vornicul de temnițe şi
Şeful Poliţiei, se vor află, asemenea adunaţi, în „uniformă, în sala Ohşleşiei

Adunări.

«Art. 8.. Un batalion de infanterie şi un
-aşeză în. curtea Sf. Mitropolii,

|
detaşament

dde cavalerie se vor.

«Ari, 4. La 10 ore se va începe, în prezenţa Cămăcămiei şi a d-lor On”
suli ai Puterilor străine, slujba “Te-Deumului :de către Prea Sfinția. Sa

Pă-

rintele Mitropolit 'cu părinţii Episcopi, faţă cu d-nii „deputaţi și cu toţi ceilalţi funcţionari.
«Ari.

5. In vremea

săvârşirei

“Te-Deumului,

oştirea, înşieată în curte,.va

slobozi trei detunări. de. puști și. clopotele se .vor trage,.

-

«Art. 6. După săvârşirea Te-Deumului Prea Sfi inţia.Sa Mitropolitul, În capul,
%*

:
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“membrilor Adunărei, vor luă loc îîn curte, și vaa defilă po dinaintea, lor toată
oștirea strânsă, prezentând armele.

«Art, 7. După defilarea oştirei, d-nii deputaţi, având în capul lor. pe Prea
Sfinţia. Sa, Mitropolitul se vor înaintă, câtre sala seanțelor Adunărei Și - vor

fi, primiţi, la intrarea sălei, de patru adjutanţi domnești.

«Art. 8. După sosirea lor în sala seanțelor, d-nii deputaţi se vor aşeză la

locurile lor, şi apoi se va ceti cuvântul de deschidere din partea Căimăcămiei, după care, retrăvându-se : d-nii Caimacami, Adunarea "va proceda la

Iuorările, misiei sale,

.

«Art. 9; Prea Sfinţia Sa Părintele Mitropolit va porunci ca, la aceeaș oră,
să se colească Te-Deum pe la toate bisericile. din ţară; și la reședințele de.

judeţe, toţi funcţionarii publiei “vor fi faţă la slujba Te-Deumului în uniformă.
«Art. 10. In scara, acestei zile, toate cedificiurile publice: vor fi iluminate,
prin îngrijirea sfaturilor orășenești. și a Ministerului

din Lăuntru.

„aArt.: 11. Prea, Slinția Sa, Părintele Mitropolit va liberă bileturi de intrare

“pentru public, în număr potrivit cu locurile disponibile, rezervând tribunele
destinate pentru Reprezentanţii Curţilor străine şi Inalţii FPuneţionari.,
Deputaţilor. aleși: pentru
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DIMITRIE A. STURDZA

"Proces Ver val al: Adunărei
Fevruarie) 1859.

Electivo a Valahiei, din 22. Iânuarie

Astăzi, Joi, la douăzeci și două Ianuarie 1859, deschizându-se Adunarea
Blectivă, în temeiul Ofisului Căimăcămiei, adresat către Prea Sfinţia Sa P&-

rintole Mitropolit, sub No. 19, cu data din 17 Ianuarie curent, după ce sa
cetiț cuvântul de deschidere, s'a propus de către Prea Sf. Sa Preşedintele

"Adunărei

a se procedă

la

orânduirea, de. comisii,

deputaţilor, potrivit Regulamentului din lăuntru

spre

a, cercetă niândatele

al Obşteştei

Adunări

de

mai înainte,
La această propunere — care însă, s'a făcut după ce sau ales doi secretari de chiar Prezidentul, și anume: d-nii Ioan Cantacuzino - și O. N. Brăi-

loiu, — mai mulţi deputaţi uu răspuns că nu pot întră în nici o lucrare,
până ce nu se vor adoptă unele principiuri, ca să” slujească de bază la lucrârea comisiilor de verificare.
După mai multe deshbateri, sa chibzuit, cu aprobarea Adunirei, ca să
nu fie primiţi a votă la orânduirea comisiilor de verificaţie : 1. Cei ce nau
avut' majoritatea voturilor

exprimate

la întâia votare; 2. Cei

cu aclamaţie ; '3. Cei ce:s'au ales în colegiuri: prin

excluderea

ce 's'au'ales

alegătorilor

cy sentinţe” judecătoreşti, sau prin primire. de alegători * lepădaţi cu hotăriri

judecătoreşti. Acestea ca niște principii de nulitate pentru alegerile făcute
po asemenea terheiuri, rezorvându-se însă dreptul 'celor ce se vor află în
aceste condiţii, de a arătă la comisiile de verifi icaţie temeiurile de. faptă spre
lor îndreptare, și. a dovedi că nu se află în' asemenea categorie. Acele

persoane nu pot votă nici asupra raporturilor comisiei...

-

-

Se deslușeşte, pe lângă aceasta, că nu numai alegerile cu " aclanaţie se
vor socoti în principiu “nule, dar şi chiar cele cu voturi pe faţă. Şi se adaogă
“că în rândul categoriilor de mai sus intră: și. alegerile în cari 'au' [igurat
alegătorii îînscriși în urmă de 31 Decemvrie de către administraţie, '
După aceea sa amânat şedinţa pentru mâne, Vineri, 23 curent, la. zece

ore de „imincaţă, ca să se procedeze la, alegerea comisiilor - de verificare,

Prâședintele, (subscris) Ni fo n, “Mitropolit al 'Ungto-Vlahici.
“Secretari, (subscrişi :) C. N. Brăiloiu, IL, Cantacuzino.

Cuvântul

de: deschiderea

nuarie (3 Fevruarid), 1859:

Adunăvei

|

Bleotive a: Valahiei, în: 22 Ia-

«Domnilor Deputaţi,

«Pentru a doua oară în curs de șaptespi- ozece ani, țara noastră, se văde.

chemală a alege pe Domnul

ei,

i

«Dar: ceeace eră, în anul 1842, numai um aci național, foarte împortant,
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pentrucă.

exprimă

restatornicirea

unui vechiu

drept al ţirei,

755
este

astăzi

și un fapt european, care:va aveă: pentru noi un rezultat mai însemnător,
fiindcă santem chemaţi de Puterile cele mari ale Eur opei "a-l exerșă în'
condiții nouă, și ele ne vor luă socoleala de chipul cu care vom răspunde

la. a lor chemare,
" «In acest curs de

vreme,

“țara

noastră,

relaţiile ei sau îmmulţit, legămintele

sa

ridicat iîn poziţia ci politică,

noastre cu partea civilizată a Europei

s'au strâns, dreptul european s'a întins și asupra noastră, şi au: putul aveă
salisfacția de a ne vedeă, înfrățiți politiceşte, prin aceleași instituții comune,

de chia mâna Marilor Puteri, cu o altă țară, iarăş română, soră cu noi
în credinţă, în limbă, în obiceiuri şi în destin.

e

„«Deodată cu aceste bunuri, Inaltele Puteri, spre a ne gar antă vieaţa noastră
politică, au reînviat și au întărit vechile noastre stipulaţii cu Inaltu, Poartă,
şi ne-au

asigurat

autonomia

fără tăgăduire.

“«Actul la care sunteţi chemaţi astăzi a procedă este menit a desăvârși
lucrările Inaltelor Puteri Garante. Dela: patriotismul şi buna d-voastre, judecată atârnă dar statornicirea instituţiilor nouă, printr'o 'chibzuire matură şi prudentă, ca unii ce aveţi a îndeplini o îndoită și delicată misie, de a alege
pe Domn şi de.a conlucră

«Suntem fericiţi,

cu dânsul: la desvoltarea legilor ţărei.

domnilor, să putem

|.

deschide Adunarea, şi să vedem,

după atâtea nenorociri şi: suferințe ce um. încercat, o instituţie veche în datinele ţărei, aşezată pe baze nouă, potrivite cu desvoltarea ce a luat activi-

tatea. socială în cursul celor din urmă

treizeci: de ani. In scurta, ci trecere

la „capul, trebilor, Căimăcămia s'a, silit, după putere și împrejurări, a-și. Îndeplini sarcina la care a fost chemată.
|
" «lspitită de toate greutăţile legate cu poziţia ci, ea n'a avut şi nici putea -

aveă, pretenţia, do a fi apărată de nemulțumiri și de diferite atacuri. Aceasta
este. soarta mai a tuturor guvernelor, şi mai cu seamă urmă, să fie a unui
guvern chemat a pune în lucrare instituţii nouă pe un tărâm încă nepregătit

„prin trebuincioase legiuiri de ajutor.
«Lipsele de astăzi se vor îndeplini, fără îndoeală, pentru viitor, şi prin
concursul puterilor publice, chemate:la întocmirea, legilor, ca să poată fi lămurit cercul lucrărilor fiecăruia și să fie deopotrivă. ferite de nedumeririle

ce dau pricină de nemulțumiri.
:
- «Domnilor, suntem întrun minut foarte solemnel,și nu, vom puteă ieși
„cu izbândă decât prin înfrânarea patimilor și prin concordia inimilor.
«Sperăm că mâna lui: Dumnezeu, către care ne-am îndreptat inimile, cerând binecuvântarea sa asupra lucrărilor “noastre, ne va ocroti în viitor, ca şi
- în ţrecut, spre a putea păstră nebântuită, naționalitatea” moștenită, dela părinți.

156

-
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«Să avem dar credință în mila sa, să: mulțumim
. Inaltei: Porţi : Suzerane.

şi Inaltelor Puteri Garante, câri ne-au
la lucru cu bărbăţie și cu dignitate».

luat! sub alor
N

protecție, și să păşim

E caracteristic că cearta, ivită între Caimacami sa potolit mai 'ţârziu,
după deschiderea Adunărei, precum se constată aceasta prin Ofisul
No.. 27 al Căimăcămiei Valahiei către Ministerul de Interne, -din

23 Ianuarie

(4 Fevruarie) 1859 :.

Dela Căimăcămia

e

.

i

Tărei- Româneşti către Ministerul din Lăunhru.

Căimăcămia, prin Ofisul No. 102, din.3 Decemvrie ânul trecut, în urma
întoemireiși publicărei listelor electorale,a: slobozit formarea adunărilor,

spre a se- chibzui cei în drept despre persoanele
precum se desluşește la art. 12 din citatul Ofis.:

candidaţilor de deputaţi,
a

a

"Acum însă, fiindcă legiuiţii deputaţi sau ales, sunt în deobşte cunoscuţi,
şi Camera s'a, deschis; fiindcă vede liniştea publică: ameninţată prin. răsculări

și adunări
do săteni în Capitală, după îndemnul unor persoane răuvoitoare
binelui obștesc, “prin împărţire de placarde și vorbe amenințătoare și, în:

sfârșit, prin adunări

de persoane

în număr necuviincios pe ulițele Capitalei,

pentru aceste dar cuvinte: și. pentru paza bunei orândueli'şi liniștita petrecere 'a locuitorilor acestui Principat, care este, prin Impărătescul 'Ferman,

“lăsată în răspunderea”

Guvernului,

Căimăcămia

decretă, cele următoare:'

„"D-l Ministru va pune cea mai:serioa
. îndatorire
să şefului Poliţiei Capitalei
- şi Administratorilor de Districte,:ca să fie cu neadormită.. priveghere pentru
paza bunei orândueli

- 1 Să nu“ îngădue

a...

publice. . -

și liniștită petrecere.a locuitorilor: :

în viitor a se formă

adunări: sau

cluburi

Se

în locuri

i

.

2. Oriunde se va vedeă grupe de oameni, atât pe ulițele: Capitalei, cât și
prin oraşele! districtelor, sau prin sate, si se risipească, îndemnându-i -a 'se
îndeletnici fiecare de negoţul, meseria sau ocupaţiă ce o are, i
* 3. Să nu tolereze nioi un fel de vorbire de amenințare, atât în potriva

Guvernului,
-cât și-în 'potriva particularilor,.
"-4. Să

.

priveghozea. nu circulă nici un fol.de hârtie, manuscris

sau

tipărire,

cari nu vor fi cunoscute Guvernului; în sfârși liniștea publică se lasă în dea=-

dreptul răspunderea părții administrative: și ostășeşti.
5. Oriunde se vor” dovedi persoane

preumblâhd
:prinu-se
orașe sau. sate,

fâcând propagande şi întărâtări de tot felul de chipuri. pentru turburarea.li-

niștei obștești, pe unii ca aceia, de orice condiţie vor

. înţelegere cu d-lui Seful Ministerului Dreptăţii,
prevăzută de legi prin Condica penală.

fi, să-i aresteze şi, prin

să se supue la penalitatea
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- D-lui Seful: Departamentului din 'Lăuntru, prin înţelegere cu setul Oştirei,
vor luă cele mai energice şi exucte dispoziţii Întru îndeplinirea acestui Ofis,

dându- -i-se totdeodată și cuvenita publicitate în tot Principatul..
(Subserişi:)

M. Băleanu,

Ioan

Manu,loan

Al.

Filipescu.

Sceretarul Statului, (s,) C. N. Bre ăiloiu.

- Proces

-Vevbal

II al „Adunărei,

nuarie (4 Fevruavic) 1859;

Elective

a Valahiei,

din

25. Iu

Astăzi, Vineri, la douăzeci și trei Ianuarie 1859, sau adunat! membrii
Adunărei şi, la 11 ore, so deschide Adunarea! de către E. S. „Prezidentul, Se

p

face apelul nominal.
Nu

răspund la apel :

.

-

Le

A

"Prinţul Al Ghica, d-nii Mihail Pleşoianu, Nicolae Băleanu, Gheorghe
Lenş, loan Manu, Radu Golescu, Prinţul Barbu Știrbei, d-l loan Hagiadi.
Se cetește Procesul verbal al ședinței precedente, care s'a adoptat.
“După o discuţie între d-nii Ioan Florescu, Dimitrie Ghica, C.' Brăiloiu,
Ioan Brătianu" și alţii, ivită cu prilejul venirei unui batalion' de trupe în.

curtea Mitropoliei şi aflărei de faţă a unui mare număr de public, Adunarea,
spre a întâmpină verice neorândueli, adoptă să nu se primească de -acum
înainte” publicul, decât cu bilete, cari se vor împărți de către d-nii deputaţi, |
asemenea bilete dându-se pentru tribună numai, iar nu și: pentru curte.
"D-l Dimitrie Brătianu oVservă că d-l Brăiloiu, aflându- se” Ministru Secrela: de Stai, și nefiind nici din cei mai lineri deputaţi, nu se cuvine să
facă jarle din biurou ca secrelar- provizor, și cere să se ramplaseze prin
un deputat din cei mai tineri, după cum este obiceiul.
|

-D-l Brăiloiu - răspunde că Prezidentul Adunărei

este în

duească ca secretar provizor pe cine vocşte, și ci asemenea
A

.

,

să se facă în ședința precedentă,

.

.

drept să orânobservații urmau |.
.

.

-

când Prezidentul i orânduit biuroul pro-

,

“vizor; d-lui însă se retrage dela diurou şi se chiaină pe da-l Scarlat Fălcoianu, care îşi iea locul.
aa
e
:
Ordinul zilei fiind numirea comisiilor de ver ificicare cu orânducala hotă-

rită în Procesul vorbal al ședinței precedente, se procedează, la climinarea
deputaţilor, cari nu pot luă parte-la votul acelor comisii. - : *
După mai” multe desbateri, la cari ieau parte d-nii Ioan Oleteleganu,
Ioan Brătianu, C. Bozianu, V. Boerescu, Dimilrie Ghica, Barbu Belu. și
alții, şi "după cercetarea. și a dosarelor şi a protestă iilor date, Adunarea primește a nu luă parte la votul comisiilor d-nii: 1. Prinţul "41. Ghica, N.
-Băleanu, Ion Mana, Radu Golescu, Ioan Hagiudi,ca unii cari n'au avut majoritatea absolută la alegerea d- lor şi nu Să făcut a doua: voiăţie:: 2. D-l
Alihail Pleşoianu, pentrucă

nu s'a ales cu vot secret; 3. D-nii Barbu

Belu,

.

îi

1758

„ue

e
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Iorgu Lenş, ca unii cari s'au ales, depărtându-se de colegiurile d-lor alegători înscriși cu .hotăririi judecătorești, desfiinţate fără drept
de. Consiliul
.
administrativ.

d-l

Să urmează. asemenea desbateri şi asupra, d-lui. " Angheleanu, pentrucă
'cârmuitor de Muscel n'a primit în colegiuirile judeţului său alegătorii cu

hotăriri judecătoreşti,
Mai înainte de a se hotări

asupra d-lui

Angheloanu,

prozidentul ridică

seanța, O parte din Adunare se opune la ridicarea seanţei, Prezidentul consultă Adunarea, și se redeschide

ședința.

e

„Să face din isnoavă apel. nominal. Nu răspund. deputaţii . cari nau. „răspuns nici la cel dintfiu apel, precum și d-nii. Costache Cantacuzino,
:C.
Apostolescu, Ştefanopolu, Scarlat Kreţulescu, Barbu Slătineanu, Maior Lăzureanu, loan Petrescu, Dimitrie Filişeanu, Prinţul Bibescu Brâncoveanu, Grigorie Filipescu, Prinţul Gr. Ştirbei, d-nii C. „Brăiloiu,; C... Oteteleșanu, loan

Sâmboteanu..
Si
Adunarea primeşte să nu ica parte la votul comisiilor: nici d- IN Angheleanu,
Se face asemenea, propunere și pentru d-l Sâmboteanu; dela însăa ale-

„gerei sale nefiind încă. trimeasă Adunărei de către

“Ministrul

din “Lăuntru,

Adunarea primeşte că rămâne, după examinarea dosarului, dacă și d-l Sâm“boteanu se. va află în una din cele. patru. categorii, să.

hu .se: primească a

luă parte la -vot, rămâind această examinare. pentru viitoarea. şedinţă,
„ Prezidentul ridică, ședința la patru ore, şi hotărește” viitoarea ședință pentru mâine, Sâmb ătă, la 10 ore. tă

i

ET

. Prezidentul, (subscris: ) Nifon, Mitropolitul Ungro-Vlahidi.
Secretarii,

(ss) Loan

Cantacuzino,

“ Proces Ver bal III al Adunărei clectivo

(5 Fevruarie)

RAIIR

1859:

Astăzi, Sâmbătă,

Sca

rlat

Fălcoianu.:

a Valahiti, din 24 Ianuarie

e

la:24 Ianuarie 1859, se. deschide

2 treia. seanţă . a Adu-

nărei Elective, sub prezidenția E. $. Păr. Mitropolit. Prezidentul deschide
ședința. la 11 ore dimineaţa. Se face- apelul nominal. .
Na
„Nau răspuns: Prinţul Barbu. Ştirbei, pici . aceia cari. sau climinat în

seanța precedentă, _ :
.
Să cetește Procesul, Verbal al feainței

ut,
precedente,

j
care se:adopte do

Adunare.
:...
zi
:
".D-l Boerescu cere “cuvântul. și roagă ze E s. Prezidentul. să binovoească
să poftească pe “Adunare a rămâneă

în seanță' secretă, având a' face so. „Pro

punere.
m
a
Adunarea se consultă și primește, Se suspendă seanţa publică șiş se. trage
în deosebită sală, e
i
a
E Ta e
aria
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“După o oră. și jumătate. de deliberare: secretă,. Prezidentul redeschide
seanța. publică, pu
Ordinul zilei fiind formarea comisiilor. de vericare, d- l Arsache propune“
să se formeze,.. împărțindu-se toată Camera în. patru părţi deopotrivă.
“Adunarea - primește, şi se procede la, întocmirea-a patru comisii, compuse de toţi membrii prezenţi ai Adunărei, afară de părinţii episcopi. și se-:
cretari,
”

. Comisia întâia este compusă - de d-lor: d-nii. Prințul

„Bozianu,

N.

Golescu,

C. A.

Rosetti,

V, :Boerescu,

Diritrio- Ghica, C.

Gr, Filipescu,

:Mih. - Mar

ghiloman, N. Opreanu, C. Cotescu, C. Argintoianu, loan: Marghiloran, Se
Voinescu, C. Deșliu,! loan Slătineanu.
i

„Comisia, l-a : C. 1. Filipescu, Ioan Mârzca, loan
1
N ilipescu, Tache; “Gri:
gorescu,. Apostol: Arsache, N. 'Tătăreanu, 0. Rădulescu, -P..: Derbescu, C.
Cantacuzino, C. Apostolescu, D. Ştefanopolu, “Se. - Kreţulescu,. Barbu Statineanu, Barbu Catargiu.
-,

Comisia Ili-a :.- Al. Florescu, Nicu Rosetti, Ioan Brătianu, Scarlat: "Turnavitu, Dimitrie Brătianu, col; loan E. Florescu, Sc. Lăzureanu, N. Brătianu,
Iorgu ..Văleanu, loan Petrescu, N; Isvoranu, Stănuţă Gezianu, Prinţul . Bi-

bescu Brâncoveanu, A. C. Golescu.

po

pă

|

Comisia IV-a: Ioan Oteteleșanu, N. Lahovari, e. Oteteleşanu, Prinţul
G. Ştirbei, Dimitrie” Bibescu, loan Socolescu, colonel I. Solomon, N. Bibescu, .
C. Săvoiu, -Const.:N, Brăiloiu, 1. Sâmboteanu,; D. Filisanu, Ioan, Cormătesou,
pt
Barbu Vlădoianu.
RI
:

Intre aceste comisii s'au împărţit osebitele județe, spre verificarea deputaților lor. , Prezidentul invită pe Comisii să „se adune în BiurourileY lor. respective,
spre: a procede la verificarea puterilor,: rimâind scania, suspendată, iarrAdunarea, în permanenţă.

E

“La, 4& ore, -- Prezidentul redeschide sedința și anunţă că „ comisiile „Şi-au.
săvârșit lucrările lor.
a,
iapa
NE
D-l Boerescu, raportorul comisiei i Li; se sue “Ta tribună şi dă „cetiro; ra=

portului sâu asupra, vorificărei puterilor deputaţilor .din: judeţele „Mehedinţi, :
Dolj, Gorj, Romanați și Teleorman.
- .
ati Pup |
“. Adunarea, consultată, - primeşte. raportul și. declară pe. deputaţi valabil:
aleși; însă anulează alegerile Ioan Hagiadi la colegiul - orașului.. Craiova,
şi: Radu Golescu la; colegiul -primar 'de Romanați,— și „vacant; locul. colânelului N.-.Bibescu la colegiul alegătorilor „See de: Mehedinţi fiindcă a
optat pentru Gorj.
a
:D-l Şlefanopolu ceteşte: rapor tal comisiei a II:-aj; însăreinată “cu: verificărea.

az.

titlurilor deputaţilor județelor

Î

a/

Vâlcea, Olt și-Argeş, : după ::care Adunarea:

7GU

-

0

DIMITRIE A, STURDZA

primeşte pe deputaţi bine aleşi ; afară de alegerea la Olt a d-lui loan Manu

din colegiul direct de județ.
e
D£. E. Florescu ceteşte” raportul: comisiei a III-a, însărcinată eu verifi-

carea titlurilor deputaţilor județelor Vlaşca, Ialomiţa, Brăila și - Buzău.
“Raportul se adoptă de Adunare şi se: recunoaște deputaţii “valabili aleși ;
anulându-se alegerile Logofătului Ioan Slătineanu dela "Teleorman
și'a d-lui

Mihail Pleşoianu la Buzău.

|

ăi

- D-l Consl.: N. Brăiloiu cetește 'raportul comisiei a IV-a, însărcin
ată cu
verificarăa, titlurilor” deputaţilor din districtul Râmnicu-Sărat, Prahova,
Dam:

boviţa, Ilfov și Muscel.
Adunarea

alegerile

primeşte

o

raportul

Prințulu
Alexandiru

şi

declară

Ghica

ea

deputaţii

la. Ilfov,

valabil

„leanu'la Dâmboviţa ; iar loan Cantacuzino optând pentru
locul său în Râmnicul-Sărat vacant,
Adunarea

hotăveşte

a se

alege «oi

secretari 'supleanţi
și trei ceslori.

ale
;: anulând
și

și.a -Logofătului

Nic.

Ba-

Prahova, rămâne

Sa
viceprezidenţi,. patru „secrelari, “doi

Ai

„ Se păşeşte Ia alegeri, prin apel nominal

a

şi vot secret, și se

alege::

Ca viceprezidenţi: d-l Vornic C. Cantacuzino cu 37 voturi și d-l
Logofăt

Barbu Catargiu cu 49 voturi.
|
a
ia
"Ca secrelari: d-l 'Arsache cu '54 voturi, d-l' D.. Brătianui cu 58 voturi,
d-l Jon Cantacuzino cu 59 votiri, d-l Scarlat! Fălcoianu cu 39 voturi.” -

„Ga secretari supleanţi:
tolescu cu 58 voturi.

d-l Scarlat Turnavitu

cu 56 voturi, d-l 0. Apose

” Ca cestori: d-l I. 1. Filipescu cu 59 voturi; d-l' Gheorghe

58 voturi, d-l Al. E. Florescu cu 56 voturi.

„D-nii” secretari aleși: se inviti ''de
Diurou, .

P,. $. Peezidentul
i

Văleancu
p

a-şi luă” locul la
|

D-1 Barbu Catargiu, unul din vice prezidenţi, ieu cuvânt
și: mulțum
ul
ește
Aduniărei.
a
E
D-l Const. Canlacuzino mulţumeşte asemenea Adunărci şi apoi propune
,

"că de

vreme

ce acum

Camera

este constituită, crede că poate,

fără zăbavă,

chiar în această scanţă, procedă la alegerea. Domnului, spre a 'nu
se mai
întârziă o lucrare așteptată cu atâta nerăbdare de-ţară. Adaogă că
câmpul”
„alegerei ne 'cste mai întins decât totdeauna, căci Convenţia nu mai
face nici

o deosebire: între Moldoveni şi Români.
Se consultă Adunarea asupra acestei propuneri, care se adoptă în una-

nimitate,.
a
Apoi se face apelul nominal, spre a se constată dacă numărul - deputaţilor
„prezenţi este */; părţi,-ca-să poată păşi la alegerea Domnului, conform arf;
13
din Convenţia dela 7/19-'August,

PIVANURILE,

ADILO6

DIN TAȘI ŞI BUCUREŞTI, VII.

26|

î.

"La. apelul nominal, din! deputaţii primiţi și:inscriși, se află față 61 şi lipsă
2, şi anume: Prinţul Barbu Știrbei şi Loxofătul Ioan -Slătineanu.
Colonelul. 7.: £.. Florescu propune. să. se săvârşească . jurământul, prescris
în asemenea

Adunarea,

căz de art. 31 din Regulamentul

Organic.

se consultă

Prea, Sfinţia

și

primeşte.

Atunci

Sa

Părintele

Mitropolit se ridică în picioare: şi. pronunță, cu glas mare, în fața deputa- ților, formula jurământului, şi apoi

toți deputaţii, unul după altul, păşese la

biurou, unde săvârșesc jurământul cerut, cu mâna pe

Sf. Evanghelie

și să-

rutând Sf. Cruce, pronuntând cu glas mare: «jur».
După aceasta, se procedează, prin apel nominal: și vot secret, la alegerea
Domnului.

4. Se:deschide scrutinul şi, după

celirea

vilelelor, Prea Sf. „Sa

Părintele

Mitropolit, Prezidentul Adunărei, proclamă că s'a ales Domnul. 'Țărei- Româneşti, cu unanimilalea .volur ilor exprimate, adică 62, Prințul Moldovei
:Alevanâru Ioan: I Guza.

La această proclamare, toată Adunarea se ridică și sala risună de aplauzele şi strigările, de trei ori repetate, ale deputaţilor și publicului: «Să
trăească Unirea! Să trăeasei Alexandru Joan 1 Cuza ?.Să trăească Puterile

* Suzerană şi Garante W» |

IE

Acest act însemnat al Adunărei

se

constatează

printr'un

Proces

verbal,

redigiat chiar în.seanţă, care se va anexă la aceasta.
D-l Joan Brătianu propune ca prin depeșă telegrafică, să se anunţe
îndată :de 'către Adunare, prin Prezidentul ei, Prințului Alexandru loan|
“alegerea 'sa. Asemenea să se notifieze și: Otimiăctimiei.
. Adunarea primeşte şi se și face urmare. îndată.
.
„ D-lV. Boerescu cere cuvântul și, suindu-se la tribună, pronunţă câtevă
Cuvinte asupra marei -importanţe a actului săvârşit. Alegerea unui: singur
„ Domn în ambele Principate, - zico d-l Boerescu, va înlesni mult punerea; în
lucrare a nouălor noastre instituţii.
- Prințul Dimitrie Ghica se sue: asemenea la tribună”. Și, spre completarea

» celor zise de .d-l: Boerescu, arată că, când sa propus' candidatura: Prințului
Alexandru loan I: Cuza,și. când ssa dovedit că această unire ne asiguri de
un viitor ferice, îndată aceia ce: se socotese majoritate „au primit: această
propunere cu o adevărată abneguare şi entuziasm. Roagă: dar a s6 constată

acest. adevăr. înaintea, naţiei, spra dovedirea că,'când se. cere sacrificiu 'pentru, patrie, nu se află partide, cunoscând că suntem toți fraţi și că unirca
face forţa. “

i

Se consultă Adunarea asupra

subinsemnărei

arz-mahzarului

„Poartă, și Adunarea hotăraşte! u, se. face această lucrare mâne.
a

către "Inalta
.

1»
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DIMITRIE: A.

STURDZA:

După aceasta: Prezidentul ridică şedinţa: la'6 şi 1/, ore seara, și:-hotărește
viitoarea seanţă pentru :Duminecă, la: 11 ore.
:
-«Prezidentul,

(subsoris) Nifon,

„ Secretarii, (subscriși:) - A. Arsaoche,
|
*D. Brătianus,

Mitropolitul Ungro-Vlahiei.

Cantacuzino,

S,
.

Păleoianu,

“Ameâră - A. — Proces verbal despre alâgerea Prințului Alexandru |
Joan I Cuza, ca, Domn al Valahiei, în 24 fanuarie 5 Fevruario) 1859; |
Principatele

Unite.

Adunarea, . Electivă

cAstăzi, Sâmbătă, în 24 Ianuarie,
pentru alegerea

Domnului

a 'Țăvei-Românești:

Adunarea

Electivă

procedând la vol

său, rezultatul a fost că, cu unanimitate, s'a ales

Alexandru. Ioan. | Cuza, Domnul actual-al Moldovei; Și sa proclamat Domn
şi al 'Țărei-Româriești.
şi ale Secretarilor.

se constată acest rezultat sub iscălitura, Președintelui
:

Secretarii, (subseriși:)

- Ameza

A.
5.

Mittopolit.
i
Preşedintele, (subseris) Nifon,
Arsache, I. Cantacuzino, D. Brătianu,
Făleoianu..

B.— Cuvântul pronunțat de

dinței Adunărei
1859:

Elegtive a Valahiei,

d-l V. Boerescu la finele Şe-

în 24

Ianuaric

6 Fovruaric)

„,eDoninilor 7

«Această: zi este cea: mai mare

ce au. văzut : Româniiîin analele

lor! Actul ce am făcut'noi astăzi, este un act co dovedește
triotism şi o

dezinteresare

așă

de. mare,

la naţiunile cele mai civilizate ale Europei,
secoli:şi jumătate,

cum

rar se

Sunt

pot

acum

istoriei

la noi un pavedei exemple

mai mult de doi

de' când unirea Românilor, aspiraţiune generoasă a tuturor

generaţiilor, căută, să” se “realizeze

prin

puterea

materială,

prin sforță, prin

sânge. Astăzi unirea se realizează prin puterile morale, prin armele spirituale,
«Graţie vouă, mandatari ai naţiei, cari știurăţi într'un moment a.vă: învinge

toate: păsiunile, a călcă peste
și” a depărtă: orice

toate interesele

egoiste, a înăbuși orice uri,

simpatii şi antipatii personale, spre a depune

pe altarul

, patriei, pur și virgin, acest :princip al reconcilierei generale și al puterei
naționale ! Graţie Inaltelor Puteri Garante, cari ne: arătară drumul prosperităţii şi al: mărimei, noastre,. prin. recunoașterea și garantarea drepturilor

noastre naţionale și a vechilor noastre tractate, pe cari părinţii noștri le apărară cu sângele lor, şi cari stăteau ascunse și amorțite sub vălul uitărei și
„al violăreil... +...
i
SI
«O eră nouă sc deschide pentru noi. Această eră: oăto aceea a regenerărei

noastre, Voi veţi aveă mânăria a spune nepoților voştri, că aţi pus cea dintai

DIVANURILE Ab-i00-DIN fiŞI ŞI: BUCUREŞU, Vi.
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„piatră la acest nou edificiu, şi . accentele vocei şi 'recunoștinţei -lor
'se vor
transmite iăsunând din generaţie in. generaţie!
..
...
«Și care este natura actului co noi săvârşirim cu atâta, regularitate, linişte
și desinteresare? Alegerea Domnului Alexandru Ioan Cuza este ea conformă
cu Convenţia din Paris? Liniştiţi-vă, domnilor, şi căutați fiecare xăspunsul
“în 'conștiința
și raţiunea, voastră... Alegerea noastră este legală; actul :nostru
este: din. cele mai legitime
'ce un om. poate. face, în “circumstanţe :atât. de
grele. El nu cste în nimic contrariu literei Convenţiei ; din contră, este
absolut conform cu : spiritul său,
- «Convenţia voeşte că. fiecare Principat să-şi aibă un guvern al său. Dar

guvernul unui Stat se compune mai ales din puterea legislativă și executivă.
” Acest princip atinsu-s'a în' cevă? Nici de cum. Fiecare Principat, atât Mol- dova cât şi 'Ţara-Românească, are un guvern soparat, adică o Cameră a sa,

un minister al său, o administrație a sa. Unirea noastră: nu este politică,
este numai personală. Am uniţ adică două guverne. într'o: singură mână.
Dar: guvernele sunt :două, deși persoana este una, ceeace este absolut con-

form cu Convenţia.
«Pe de altă parte, co şi-au - propus “Puterile: Garante, prin actul lor dela
-7/19 August? Ele şi-au. propus, între altele, ca aceste țări, prin. identitatea

legilor -lor, prin:acţiunea comună a guvernelor lor, să ajungă la -puterea.ce
le face a se respectă ca nație, şi la prosperitatea -materială ce le, face. a; se
ridică ca societate. Acest rezultat s'ar fi putut 'dobândi 'oare,

când. fiecare

Principat ar fi avut un Domn?. Foarte anevoie, sau poate nici de-cum. Politica fiecărui „Domn ar fi fost alta, şi “principiul guvernelor: lor ar fi. fost
„altul, De aci urmă că şi ministerele lor, și Camerele lor, și membrii lor
|
“În Comisiunea Centrală .ar fi: diferit de principii şi sentimente.
Cum dar atunci o lege de interes. general s'ar fi putut creă,. când-ea, troDuiă să fie lucrată de Comisiunea Centrală. şi aprobată :de amândouă Came-

rele? Atât Comisiunea, 'cât şi Camerele, fiind împărţite în idei opozite,-nu.ar
fi-putut ajunge
la nici un rezultat. Tot acelaș fenomen sar fi văzut, când .
ar. fi fost vorba de o lege de interes .special, care, discutată, de tă „Semen,
trebuia să fie revăzută de „Comisiunea Centrală. . :
Ia
«Numai o singură persoană, unind amândouă guvernele, poate face ca

acceaș politică să 'domineze în amândouă Camerele și Comisiunile; și ca, ace_caş. acţiune! să:se “vază între: ambele țări; atunci "vom: puteă, ajurige: cu mai

„multă realitate și'tărie la scopul :propus de Puterile Garante. -:
„. «Actul nostru. dar 'este'din 'cele .mai legale. EL...nu va lipsi, peste- puţin,
a fi aplaudat de Europa ntreagă, "precum, : astzi, este: aplaudat - de "toată.
“pățiunea română. .
«SĂ

trăească

:

i

Domnul năstru

a

trăească Puterile

e
Garante!.

ti
.

"TGA

0

“Telegrama

“DIMITRIE

A: STURDZA

Mitropolitului Valahiei

Alexandru

Nifon,

adresată

Domnitorului .

loan I Cuza, din 24 Ianuarie/5 Fevruarie 1859: .
„«lnălțimei Sale Alexandru Ioan I Domnu Moldovei şi Ţărei- Româneşti.

câstăzi, la 24 Januario' 1859, la şase "ore : după amiazăzi, Adunarea Electivă a -'Țărei-Româneşti, procedând conform. Convenţiei, la numirea Domnului

stăpânitor, -a ales în unanimitate pe Inălţimea Voastră.: Obșteasca Adunare sa-

“lută cu. respect şi; onor pe' Domnul

său și-l invită: să iea cârma
„

țărei. !

«Prezidentul Adunărei Elective,

(s.) Nifon, Mitropolitul: Ungro-Vlahiei.»

*Serisoarea, Domnitorului Alexandru Ioan I Cuza, adresată -Impăratului: Napoleon III, în 24 Ianuarie/5 Fevruarie 1859, Iaşi:.
îi

«Sire,

ca

i,

Ra

„cAdunările Elective din Moldova și din Valahia: m'au proclamat în unanimitate Principe Domnitor al Valahiei și Moldaviei. Astfel sc află. realizată

de fapt acea unire completă, pe care amândouă

țările au cerut-o de atâtea

ori, şi. po câre Maiestatea Voastră aţi binevoit a o apără în Consiliile
ropei. Pentru

Eu-

ca acest fapt să capete puterea unui. drept necontestat, simţese

că este necesar, ca protecţiunea tutelară a Maiestăţii Voastre să 'continue a

se întinde peste ara noastră. Ca interpret natural al aspiraţiunilor și al nevoilor

sale,.ieau, Sire, libertatea
de a mă adresă Maiestăţii Voastre,cu toată încre- -

derea unei inimi. recunoscătoare

pentru binele:ce Ea ic-a făcut, și plină de

„speranţă în binele ce Ea ne rezervă pentru viitor, soarta României este sub
ocrotirea Maiestăţii Voastre, adică în momentul care. se hotărăsc destinele
ci nu mai am nici o temere şi sunt asigurat că Provedinne:ţava ajută... .
Rog pe Maiestatea

Voastră să binevocască a primi

omagiul

recunoștinţei”

mele și a respectului, cu care sunt, Sire, al Maiestăţii Voastre prea, ascul-

tâtor servitor.
-,

a

o

e

i
as.) Alexandru

Da
Ioan».

“ Serisoarea Domnului Alexandru Ioan 1 Cuza către Comitelo 'Wa-

lowski din 24 Ianuarie (5 Fevruarie)
„.. «Domuule,

1859, Iaşi:

E

Comile,

E
Na
a
e
„«Aducătorul acestei scrisori, d-l Vasile Alecsandri, Ministrul Afacerilor străine
al Moldovei, este însărcinat
.să vă prezinte plicul âci închis,'care conţine un
„act: identic, pe, care îl adresez Excelenţelor :Lor -Domnilor Ministri 'ai A facerilor străine ai. tuturor Puterilor Garantate.
N
Aaaa
De
«Binevoeşte a primi, Domnule Gomite, exprimarea prea înaltei mele con- siderațiuni. . * .
E
AR
a
| «[s.) Ale xand ru Ioane,

Scrisoarea

lewski

Domnlui

Alexandru

din: 24 lânuario/5
«Domnule

Ioan

Fevruarie

I Cuza

O

a?
G&

DIVANURILE AD-H0C DIN rAşI ŞI BUCUREŞTI, Vit.
către.

1859, Iaşi:

Comitele Wa-

'

Comite!

cm. onoarea a adresă, Maiestăţii Sale Impăratului o serisoare particulară,
în 'care solicit înalta protecţiune a Maiestăţii Sale în favoarea țărei mele și
a deciziunilor luate de Adunările Electivo a Moldovei și a Valahiei. Rog pe .
lixcelenţa Voastră de a pune. această scrisoare, a căreia copie e alăturată pe
lângă aceasta, sub ochii Maiestăţii Sale. In: acelaș -timp, îndrăznesc a speri,

Domnule Comite, că veţi binevoi a da puternicul Vostru curs succesului
demersului ce fac în interesul ţărei mele. leau totodată libertatea a, reco„mandă bunăvoinţei Excelenței Voastre pe aducătorul prezentei scrisori, d-l
Vasile Alecsandri, Ministrul Afacerilor străine al Moldovei.
”

«Primiţi, d-le Comite, expresiunea prea, înaltei mele
A

”

considoraţiuni.

«(5.) Alexandru

Ioan»,

Telegrama d-lui Victor Place, adresată Comitelui Walewsli, din 24
Ianuaric/5 Fovruarie 1859, Taşi:
«Care trebue să fie atitudinea mea în faţa alegerei făcută la Bucureşti. a
aceluiaș Ilospodar, ales în Moldova?
„ce să: consiliez Principelui Cuza ?»
,

Să recunosc această ordine de lucruri” şi

,

-Mijlocire a adresată, de Alexandru Ioan Și Domnul Aoldovei și al
Valahiei, către Puterile. Garante, în ziua .de 25 Tanuaric (6 Fevruarie)

|

|

e

1859. laşi:

«Adunarea Flootivă a Moldovei, în seanța din 5 Ianuarie, ne-a ales în unanimitate Domn al Moldovei.
AER
a
«Acest onor nesperat de mine îmi i impuncă datoria către ţară de 4 Consacră toate puterile mele în serviciul țărei mele și nu nam stânjenit nici
un moment de a luă greaua sarcină a Guvernului.
.
cAstăzi Adunarea Flectivă a Valahiei concentrează, asemenea asupra persoanei mele, unanimitatea sulragiilor ci, proclamându- -mă Domn al “Țărei-Românești.

.

|

:

,

i

e

,

«Din această, hotăiiâre a ambelor Adunări naţionale, surori prin: atâtea titluri
şi mai ales prin simţirea patriotismului, izvoreşte o'sennificare îndestul de

vederată pentru toţi, adică unirea

completă

a -Principatelor,

pe care. naţia

română a voit a o întemeiă. Eu nu pot: atribui alt. înţeles alegerei. mele, și
ercd că 'compatrioţii mei m'au:ales ca reprezentant al acestei idei mărețe,

de a cărei realizare ţara leagă fericirea sa.
«Sufragiile lor

unanime

ae

îmi permit astăzi de a fi organul lor, şi ar. nu
*

|
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„"DINITRIE-A.

STURDZA

voesa.ce
pierd
.e nici, un moment, fără casi viri a
face o supremă. chemare
la mărinimia marilor Puteri, cari:ne-au dat
până acum atâtea dovezi de interes.
«Persistenţa Românilor în dorința unire
i este o dovadă netăgăduită, că
satisfacția adevăratelor trebuințe şi a aspir
ărilor legitime ale țărei consistă
în realizarea 'completă: a acelei dorinţe. :Acea
persistenţă ne va. fi un titlu în
„ochii Puterilor, şi îndrăznim a speră că'e
a ne va merită o aprobaţie unanimă
“în -consiliile, Europei.
.
.
Ie
„«Plin de încredere.în înalta „dreptate a Puter
ilor, noi le rugăm să conslințească actul: măreț ce :am îndeplinit, şi
de a feri astfel nația română 'de
adânca desperare

,în care -ar cădei,. dacă ar vedea, înlăturânduse realizarea
dorinţ
sale,
ei-cea
: mai scumpă, și. mai statornic,
Sa
i
«Intemeiându-mă,
. din. nou. pe votul Adunărilor. ad-hoc,.rost
it din nou de
Adunarea Moldovei, în seanța sa, din 5 Ianua
rie, constat. încă odată că: țara
a cerut--Unire
a cu un Prinţ striăn. Cât, pentru mine” per
sonal,
am lucrat totdeauna la succesul. acestei combinări,
şi alegerea mea nu a putut slăbi nici
cum convinge

rile mele de mai
«Lipsit 'de ambiţie personală,
precum ca îl înțelege şi îl cere,
„totdeauna gata de. a 'mă întoarce

nainte,
|
|
şi nedorind alta decât binele țărei mele,
așă
nu am trebuinţă de'a declară că voiu
fi
la vieaţa privată, şi. că nu voiu consider
ă

;retragerea'.mea ca .un sacrificiu,-dacă
marile Puteri ; luând în băgare de scam
ă
dorinţele legit

ime ale unei naţii ce aspiră a- se desvoltă-şi
care vede. dinaintea sa deschizându-se calea unui nou viito
r, ar consfinţi, prin a lor hotărîre, o combinaţie 'ce, pentru această 'nuţie,
ar îndeplini toate sperările ei.
«Acestea sunt... simţirile cari însufleţese
naţia, 'al căreia interpret „sunt
fericit de a mă găsi însumi. Fie-mi permis
de a crede.că, prin puternica
intervenţie a Cabinetului... soarta Românilor 'va
fi hotărită în conformitate
cu dorința ce a exprimat nația întreagă,
|
a
:

Proces Verbal IV al Adunărei
nuario (6 Fevruarie) 1859:

«(s.) Alexandru

Elective

Ioan.»

a Valahiei, din 25

Ia-

-* Astăzi, Duminecă, .25: Ianuarie anul 1839, se:
deschide.a,. patra ședință a
Adunărei Elective, sub prezidenţia Eminenţei Sale
Părintelui Mâtopolil. .
„Se face apelul “nominal.
ai
Dă
Si
i
„Nu răspund la apel: Prinţul Bibescu Brâncovean
u, Prinţul: Barbu Ştirbei și. d-l Costache Oteteleșanu,
e
a
Se ceteşte Procesul 'verbal -al ședinței precedente
; Adunarea, îl :primeșto.
„- Prinţul, Gheorghe Știrbei propune ca ziua.
de 24 Ianuarsă,
iefie o zi de

_ sărbătoare

-„

naţională.

,

Adunarea. primește. în unanimitate.
Ld

|

'

a
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* Preşedintele 'comunică, Adunărei două depeș
i telegrafice, ce a primit dela
"Inălţimea, Sa: Alexandru Idan I, Domnul ţărei.
Una, prin 'care Inălţimea Sa
mulțumește

Adunărei și arată că 'primeşte cu mândrie
'a fi Domnul 'Țărei- Românești, precum este Domnul Moldovei,
şi'alta, prin care întreabă în
mânil

e cui se află astăzi frânele Guvernului. -

Deputaţii se scoală, şi strigă: «Să trăca
scă Alexandru

* D-l loan Brătianu zice

Ioan Lb

a

că Câimăcămia urmează, să înceteze şi
că ac-

"tele Guvernului să se facă în numele Domnului
|
_
„.D-l O. Bozianu “zice că Căimăctunia, este încet ales.
ată, din ziua, alegerei, ne„Putând există într'o vreme două guverne.
i
D-l Brăiloiu, Secretar de' Stat, răspunde că Ciim
ăcăm
ia
aștea
ptă! în„ cunoștințarea, oficială a biuroului Adunărei,
spre a şti ce lucrare să, facă.
„După o conversaţie între deputaţi asupra acestui
obiect, Adunarea hotărește ca, prin
depeșă telegrafică, să se răspundă Domnitor
ului la depeșşile
sale, și să se notifice Consiliului Administrati
v primirea Domniei Țărei-Române de către Domnul Moldovei, Alexandru .Ioan
' |, invitându-la se pune
în relaţie cu Domnul și a publică în ţară even
imentul Inălţimei Sale. Atât

depeșile Domnului, cât și răspunsul Prezidentului şi
nota către Consiliul Ad„ministrat

iv, se vor anexă la acest Proces verbal.
e
“Ordinea zilei fiind cetirea şi subsemnarea adreselor
către "Inalta

Suzerană

și către. Domnul ales, după

Curte

cetirea proiectelor acestor - adrese de

|
către unul. din secret
şi” ar
oareci
ari modificări propuse de către unii deputaţi, şi făcute îndată, se adoptă amândouă, se copia
ză îndată și se subsem=-

nează, prin apel nominal, da 'către “toți deputaţii
de faţă,
E
“Adresă către Inalta Poartă sa subs&mnat în: îndoi
t exeriplar, din

cari

unul va rămânea în arhivele Adunărei. Aceste două adres
e se vor anexă, în

copie pe lângă acest Proces Verbal.

|

|

Asupra! cetirei şi desbaterei adresei' către Inalta Poartă, Prinţ
ul Dimitrie
“Ghica a fost de părere, că acea, adresă trebuiă să
cuprinză oarecari deslu-

şiri, spre a dovedi că alegerea făcută nu este în contra
Convenţiei.
.
„Del Brăiloiu. sa opus, zicând că asemenea - desluşiri ar arătă
îndoeala,
- noastră despre legalitatea actului, şi l-ar slăbi
E
D-l

Joan “Brătianu zice că aceasta ar trebui să, facă obiectul unui
osebit

Memorandum

cum este.. » Adunarea

către: Puterile Suzerană şi Garante, iar actul
să rămâie

A

ă

|

pre-

|

pririsște propurierea, d-lui. Brătianu. *
0.
i
"După propunerea: făcută, se “procedează, prin vot secre
t, la numireaa
„unei

deputaţii de' cinci "membri, spre a aduce Inălţime
i Sale Domnului
„adresa Adunărei; şi a unei comisii, asemen
de ea
cinci membri, spre” aloă-

tuirea regulamentului intern al Adunărei, -

:-

a

*
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Deputaţia către Domn se

A.

STURDZA

compune de:

|

Sf. Sa

Episcopul

Argeșului

„BL voturi ; d-nii: Nicolae Golescu, cu 61 voturi ; Scarlat
Kreţulescu
„voturi; Al. Florescu cu 35 voturi ; Barbu Sliitineanu cu 31: voturi.

După propunerea, d-lui C. Cantacuzino, Adunarea,

primeşte ca, pe lângă

cei cinci membri aleși ai deputaţiei, să se adaoge și d-l C. Rosetti
,
avut la vot 25 viersuri.

„. Comisia pentru

cu

cu 55

care a

alcătuirea Regulamentului Interior se compune din d-nii:

C. Bozianu cu 60 voturi; V. Boerescu cu 60 voturi; Catarg
iu cu 53 voturi; |. E. Florescu cu 57 voturi; C.. Brăiloiu cu 33 voturi,

DI O. Poselti face propunerea. să se gătească palatul domnesc, mobile
le
fiind în prea proastă stare, ca să serve a primi cum se cuvine, „Pe.
noul

Domn..
|
.
.
a
D-l B. Catargiu, Ministru de Finanţe, 'zice că fara nu este
în stare a
face. lux, şi. că mai bine este ca Domnul să me găsească în starea,
în: care

„ne aflăm, și să facem economii.

„D-U 1 Br ălianu este” de părerea, d- lui Catargiu şi | îi pare

bine

st! auză

„că, în viitor, o să facă economii.
. Făcându- -se vorbirea, și pentru cheltuelije' deputației, cu primirea Adunărei, d-l Catargiu, Ministru al Finanţelor, sa însărcinat să slobozească . din
cassa Statului o sumă

socoteală,

e

de

șase sute galbeni,

pentru cari

Bminenţa Sa Prezidentul ridică şedinţa. la 5 ore

. întrunire pentru Luni, 26, la ll ore.

deputaţii

şi hotăroște

Ea

vor

da

următoarea

|

a

'
Pa
Prezidentul, (subseris) N î:toon, Mitropolitul Ungio-Vlahiei.
Secretarii, (subseriși:) A, Arsache, 1. “Cantacuzino, 8. Fălcoianu,
-D, Brătianu.
ta

'

Anexa

A.—

Telograma,

Domnitorultăi

Alexandru * loân

1! 'călie

Mitropolitul Nifon, Președintele, Adunărei, Elective. a Valahiei, din
24 lanuari6 (5 Povruarie) 1859, Tai
Onosabilutui Prezident al Adunărei Elective. din Valahia,

peșa Prea Sfinţiei Voastre am
nului, cine le are "acum? +

primit-o.

Bucureşti, 'De-

Vă rog răspundeți, frânele- Guver1,
ai
: Salate Alexandru Ioan;

Anexa B.— Altă telegrâmă .a '- Domnitorului: Alexandru IoanI
“către Mitropolitul, Nifon, din 25 Ianuarie (6 Fevruarie).. 1859. „Iași:
Inalt Prea Sfinţiei Sale Părintelui Mitropolit Nifon, Prezidentul Adunărei
"Eleclive. Bucureşti. Mulţuumese Adunărei Eleciive „din. Valahia” pentru, votul

DIVANURILE

AD-HOC

DIN IAȘI ȘI BUCUREŞTI,

„său unanim de încredere, şi declar,că prime
sc
de a fi Domn

al "Țărei-Româneșii,

precum

răspuns la întâia mea depeșă.

ÎS
(Subseris)

Aneza

Alexandru

Q. — Telegrama

Mitropolitului

IoanI, din 25 Ianuarie

Inălţimei Sale Domnului

Prezidentul Adunărei

beşte a răspunde

al Moldovei.

Aştept

E
Alexandru

loan.

Nifon . către Domnitorul

(6 . Fevruarie). 1859:

Stăpânitoral Moldovei şi Ţărei-Româneșşti.

Elective a

la depeșile

769

cu mândrie şi recunoștință,

sunt Domn

Ş

VII.

Principatului 'Țărei-Româneşti se gră-

telegrafice ale. Inălţimei

Voast

re, că le-a, co„“municat astăzi Adunărei, în seanţă publică,
și s'a aclamat cu bucurie bineyoitoarea, primire a Inălţimei Voastre. 'Frân
ele “Guvernului sunt în 'mânile
. Căimăcămiei, instituită de Convenţia dela
Paris, compusă de Banul Emanoil

- Băleanu,

Vornicul Ioan Manu-și Logofătul

loan A. Filipescu.

(Subseris) Ni £o n, Mitropolitul Ungro-Vlahiei.

AnexID).
a — Avz-

Mahzarul sau adresa, Adunărei Elective
a Va„lahiei către Inalta, Poartă, din 24 Ianuarie
(5 „Fevruarie) 1859:
Măriei Sale Impăratului Otomanilor şi Suzeran al
Românilor.
Sire !
„In urma

Convenţiei

|

încheiată

ii
o
la Paris în 7 (19) August

anul

1838 și
promulgată prin Inaltul Hatișerit al Impărăteșt
ei Voastre Măriri, săvârşindu-se
alegerile deputaţilor, asemiinat dispoziţiilor
anexului al doilea al zisei Con- venţii, Adunarea Electivă s'a deschis la 22 Ianua
rie (3 Fevruarie) 1859.
După verificarea actelor de alegere, Adun
area s'a constituit astăzi, 24
lanuarie (5 Fevruarie) 1859, întrun mod
legal, şi după ce şi-a format biuroul prin
votare, a hotărît în unanimitate să procedeze
la marele

act al ale„gerei Domnului;
aa
,
„-. - Luând de bază stipulările articolului
12 al Convenţiei, care mărginește
. terminul acestei operaţii, și 'alinea.'a,. doua,
dela, acelaș articol, care cere trei
„părţi din numărul membrilor înscriși
spre a se putea procede la alegere;
Având în vedere condiţiile de eligibilitat
e prescrise de articolul 13 al
“Convenţiei ;
a
!
E

Adunarea Electivă a Principatului Ţărei
-Românești, aflându-se „compusă
„de şasezeci și patru membride față, cari
formează mai mult de trei: părți,
„â.procedat, prin

vot secret, la alegere, în toată liniștea,
maturitatea, și buna
„orândueală, şi a ales, cu unanimitatea
tuturor voturilor, Domn :al acestei
. "Țări pe Măria Sa Prinţul: Alexandru
Ioan| Cuza, Domnul Moldovei. ...
„..» Această,

alegere fiind. făcută după toate formele 'cerut
e, Adunarea Electivă,
„conformându-se celei din-urmă alinea a artico
lului 13 din Convenţie, se grăAnalele A. R.—Tom.

XXXIV.—AMemoriile Secţ. Istorice.
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bește a o supune

DIMIERIE

cu cel: mai

adânc

A: STURDZA

respect la Inalta,

cunoștință a Mărirei

Voastre Impărătești, cu rugăciune de u binovoi să dea alesului țărci învestitura prevăzută prin citatul articol.
(Subsemnaţi:)

Nifon, Mitropolitul Ungro-Vlahiei, Calinic, Episcopul Râmnicului,
Pilotei, Episcopul Buzăului, Climent, Episcopul Argeșului, Dimitrie Ghica, C. Bozianu, Nicolae Golescu, C. A; Rosetti,
V. Boerescu, Gr. Filipescu, M. Marghiloman, N. Opran,

Ioan

tescu,
“pescu,

Cantacuzino,

$. Fălcoianu,

G. Argintoianu,

C. A. Co-

I. Marghiloman, $. Voinescu, C. Deșliu, CL
I. ]. Filipescu, C. T. Grigorescu, A. Arsache,

-Tătăranu,

C.

Rădulescu,

P., Derbescu,

Constantin

FiliN.C.
Can-

tacuzino, 1. Slătineanu, C. Apostolescu, D. Stefanopolu,
S. Kreţulescu, Barbu Slătineanu, Catargiu, A. Florescu,

Comitele N. Rosetti, 1. C. Brătianu, Se. Turnavitu,
D. Bră„tianu, I. Mârzea, 1. E. Florescu, N.C. Lăzureanu, B. Belu,

G..F.

Lenș,

Petrescu,

N.

Brătianu,

C.N.

A. C. Golescu,

Al.

Ilzvoreanu,

N.L.

Angheleanu,
S. Cezianu,

Lahovari,

Gheorghe

G.

Văleanu,

B. Ştirbei,

D.Bi-

„bescu,
Constantin
Săvoiu,
C. N. Brăiloiu, Ioan Sâmboteanu, D. Filișanu, Ioan Cernătescu, Spătarul:B. Vlădoianu, Prinţul Gr. Bibescu Brâncoveanu, loan Socolescu,

I. Solomon,

N. Bibescu.

Aneza Ii. — Adresa, Adunărei Electivo a Valahiei către Dnmnitorul Aloxandru loan I, din 25 Ianuarie (6 Fevruarie) 1859:

Inălţimei Sale Prințului Alexandru Ioan 1 Cuza, Domnul Moldovei

și al Ţărei-Românești.

Prea Inălţate Doamne!
Adunarea, Electivă a Principatului Ţărei-Românești, deschizându-se la 22

ale curentei şi, după verificarea mandatelor deputaţilor, constituindu-se
ieri,

Ja 24 ale aceleiaș luni, în deplină legalitate, s'a privit datoare a începe lucrările sale dela alegerea Domnului, care este întâia operâţie co i se prescrise de Convenţie.
ia
Aflându-se

dar ieri în număr

de şasezeci

și patru deputaţi din şaptezeci

și şapte, adică peste 3 părți cerute de lege, a procedat la alegere, şi numele
Inălţimei Voastre a ieşit din urnă cu unanimitatea, tuturor voturilor, în aclamaţiile entuziaste ale Camerei, ale numerosului auditor ce asistă în tribuna
ce i se hotărise, și ale poporului care cuprinsese dealul şi curtea Mitropoli
ei,

Acest vot, Prea Inălţate

Doamne, prin care toți deputaţii au 'sacrificat pe

altarul patriei orice consideraţie de partidă, a reprodus

acele

frumoase. su-

"venire. alo străbuni
noștrilor
cari, cu toate desbinările lor, ştiau însă să-și
,

1.

|. Otteteleşeanu,

DIVANURILE

AD-II0G DIN IAŞI ȘI BUCUREŞTI, VII.

Tîl

dea mâna cu inimă curată, în timpi. critici, și să facă,
deşi puțini la număr,
dar uniţi, acele izbânzi eroice ce au susținut oxisten
ța, Românici.

Adunarea, având deplină convicție că veţi face. fericirea
patriei, so socoteşte norocită a aduce la cunoștința Inălţimoi. Voastre rezulta
tul votărei

sale, și a vă rugă cu respect să binevoiţi, până la îndepli
nirea tuturor formelor, a luă dispoziţii pentru cârmuirea trebilo
r Principatului.

(Urmează semnăturile deputaţilor, ca sub adresa de mai
sus.)

Conversația telegrafică, preschimbată între V. Alcesa
ndri, Ministrul Secreta» de Stat la Departamentul Afacerilor.
străine al Moldovei, cu Mitropolitul Nifon, Președintele Adunărei
Electivo a Va-.

lahici, în 25 Ianuarie (6 Fevruarie) 1859. Iași și Bucure
ști:
V. Alecsandri: Căimăcămia
cat-a deputaţia ?
Mitropolitul : Incă nu;

pusu-sa

în minutul

sub

ordinele

Inălţimei Sale? Ple|
deputaţilor.

acesta se votează numirea

V. Alecsandri: Să plece comisia cât mai în grabă.

Mitropolilul : Căimăcămia

așteaptă ordinele Inălţimei Sale.

V. Alecsandri: Ordinele se vor trimite îndată,

Mitropolitul : Scanţa
țimei Sale.

Mesajul

Domnesc

este

deschisă și Adunarea

către Adunarea,

nuarie (6 PFevruarie) 1859. Iaşi.

|
așteaptă

|

ordinele

Inăl-

Electivă a Moldovei, din 25 Ia-

.

i

Domnilor Depulaţi,

eri, pe la 6!/,

ore, Adunarea

Ne-a aclamat şi ales,

Electivă a Valahiei,

în unanimitate

de GL

voturi,

întrunită în seanţă,

Domn

al 'Țărei-Româ-

neşti. Mărimea unui asemenea act naţional și necesitatea de
a liniști grabnic”
agitarea spiritelor din Bucureşti Ne-a îndemnat a răspunde
fâră. întârziere -

„la

aşteptarea

Camerei

şi a. poporului

din

'Țara-Românească,

încredințaţi

fiind că acceptarea: noastră este conformă, cu dorinţele unanim
e ale Camerei

și ale întregei ţări a Moldovei,

Totodată, Domnilor, găsim de cuviință a vă

aduce la cunoştinţă mijlocirea: făcută de noi către Puterile
realizarea dorințelor rostite de Divanurile ad-hoc la anul

Garante, pentru:
1857, cât şi de

Adunarea Electivă a Moldovei, prin votul său din:5 Ghenarie 1839.
.
«Dumnezeu să binecuvinteze Principatele Unite !
|
„ Din

ordinul

Domnului,

(Subseriși:)

" (Subseris) Alexandru
V. Sturdza, M. Kostaki, Gr,

C. Rolla,

C. Milicescu,

V.

loan.
Balș,

Alecsandri.

-

T72
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DIMITRIE

A. STURDZA

!

“ Decrotul' domnesc Pr1y
privitor la numirea, Ministerului Valahiei,

adresat

Ș
prin o depeşă, telegrafică Preșe+ dintelui Adunărei
Elective a "Țăroi-Ro-

mâneşti, în 25. Ianuarie“ (6 Fevruario) 1859. Iaşi:
- Noi,. Alexandru

loan I, Cu mila lui. Dumnezeu

și voinţa naţională,

Domn

al Moldovei și. al 'Țărei-Românești.
e
Prea Sfinţiei Sale Părintelui Mitropolit Nifon, Președinte
al Adunărei Elective. București.
|
|
Vă invităm a face cunoseuit Adunărei Elective că am
însărcinat pe d-lor
Logofă

tul loan A. Filipescu şi Logofătul Nicolae Golesc
u a primi frânele
Guvernului din. mânile. Căimăcămiei şi că î-am
rânduit pe cel dinlâiu la
postul de Ministru al Justiţiei şi de Prezident al
Consiliului, îar pe cel de al
doilea la, postul de Ministru din Lăuntru, Dior
sunt autorizaţi de Noi a
compune un minister provizoriu,
|
(Subscris) Alexandru

Loan.

“(Contrasemnat) V, Alecsandri.

Apelul Ministrului de Interne, Nicolae Golescu,
cătro locuitorii .
Țărei-Românești, din 25 lanuarie (6 Fevruarie)
1859:
Onor. Obştească

Adunare

Electivă,

constituită

la 24 ale

lui Ianuar

ie
curent, a şi ales, prin toate formele legale prevăz
ute de Convenţie, cu unanimitatea voturilor,: de Domn stăpânitor al 'Ţăre
i-Românești pe Înălțimea Sa
Alexandru loan |, Domnul Moldovei. Această
alegere a fost aclamată de na-.

țiune şi de oştire.
Ri
|
Onor. Obșteasca Adunare comunicând, îndată, prin
depeșă telegrafică, votul
ei Inălți
mei Sale, Măria Sa a răspuns

că primeşte cu mândrie şi TeCcunoştinţă a fi'şeful Români
de lor
dincoace de Milcov, precum este și al fraţilor
noşt
de dincol
ri o de Milcov, . i

Cu numirea dar

a Domnului Stăpânitor, Căimăcămia, constituită
de mai
înainte pentru executarea operaţiilor electorale, încetâ
nd din funcţii, Măria
Sa Domnu

l a numit Prezident al Consiliului Administrativ
și Ministru Secretar de Stat al Departamentului Justiţiei pe d-l
Ioan Al. Filipescu, iar pe
subsemnatul ca Ministru Secretar de Stat al
Departamentului din Lăuntru,

invitându-i totdeodată a luă cârma

provizoriu, -

Guvernului

|

şi a "compune

un ' minister

o

Acest înalt ordin îndeplinindu-se, Inălțimea Sa
a şi întărit pe: d-l Barbu
Catargiu ca Ministru al Finanţelor; d-l Genera
l Barbu Vlădoianu ca Șef al
miliției; d-l Ioan C. Cantacuzino ca Ministru
al Cultului și Instrucţiei publicei; d-l Grigorie Filipescu ca Ministru al Contro
lului şi d-l Dimitrie Brătianu

ca Ministru din Afară, *

DIVANURILE

AD-IOC

DIN IAȘI ŞI BUCUREŞTI, VII,

|

„718

Acesta este noul ordin de lucruri ce sa aşezat în țara
noastră, Și asupra
căruia, subscrisul se simte dator să arunce 0 căutătură
de ochiu, ca înţele-

gându-l să putem păşi cu toţii întru îndeplinirea datoriilor
noastre cu înţelepciune

şi energie.

i

Românii dintr'aceste două țări declarase, prin orgaiul gener
alelolor
r
adunări din anul. 1857, că întrunirea acestor două Principate
întrun singur

Stat, cu-un șaf dintro familie domnitoare din liuropa
, este condiţia princi- pală ca să putem merge cu pas sigur po drumul rogener
ărei şi împuternicirei -

naționale. Inaltele Puteri Garante nu găsiră mijloc; în Conferinţele
dela Paris,
a acordă cererea noastră în toată întregimea; ele însă ne deschis
eră drumul

ca noi înșine să putem ajunge la ţinta dorită. De aceea,
deşi lăsă o adminisiraţie osebită pentru fiecare Principat, însă le însemnă legi identice,
le dete
instituţii comune, ba chiar şi de multe ori o acţie comună. A
Onor. Obștească Adunare Electivă de astăzi, alegând de Domn Stăpâni
tor
al 'Țărei-Romăneşti pe Inălţimea Sa Alexandru loan I, Domnul
Moldovei, a

făcut un pas înainte spre Unire, fără însă a călca nici litera, nici spiritul
ConVenţiei; căci unirea se face numai în persoana Șefului Statului, lucru
ce nu

este nici cum poprit de Convenţie, iar nu și în administraţia din lăuntr
u a
țărilor, ce rămâne conform Convenţiei osebită.
a
o
Aşă dar onor. Adunare Electivă, dându-ne de șef al Statului pe
alesul:
Moldovei, a făcut mai mult decât a ne da un Doran: ea a consfințit
un princip,
care este înrădăcinat în inimile tuturor Românilor, princip ce, în
aplicarea
sa, desleagă una din cele mai mari greutăţi ce înfăţișă Convenţia dela,
Paris,

adică o acţie comună în amândouă Principatele, executată

de doi șefi. Mai

putem adăogă că, cu. această alegere, am dat fraţilor noştri din
Moldova cei
mai vieși cea mai mare dovadă de dragoste şi încredere. .

"Astfel, cu alegerea Măriei Sale Alexandru loan | nu numai am înființat
condiţia cea mai însemnătoare pentru întărirea politică a țărei, adunând, în

un mod

frăţesc, într'o singură mână,

întărit şi societatea
unindu-se

noastră,

căci,

puterea, acestor două Principate, ci am

prin alegerea

unanimă a Inălţimei Sale,

toate clasele întrun acelaș sentiment, într'o acceaș idee, unitatea

societăţii noastre, de acum înainte, esto asigurată pentru totdeauna, de vom
ști să o preţuim îndestul și să ne aducem aminte că Unirea face Puterea, şi
că slăbiciunea, societăţii, în genere, este vătămătoare şi fatală tuturor claselor:

şi mai cu osobire celor avute.
Fiind dar invederat că

această

a

nouă

situaţie

|
este

cea mai firească, cea,

mai legală și totdeodată cea” mai fericită și cea mai frumoasă ce putem
aşteptă, suntem încredințaţi că toţi fără, deosebire, atât cetăţeni, cât şi func-

ționari, se vor pătrunde de misia, şi de nouăle îndatoriri ce ea impune tuturor

cetățenilor în. genere, şi mai cu osebire acelora cărora. este încredinţată,

774.
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aplicarea legilor. Onoarea, Probitatea, patriotismul, activitatea,
"energia 'și
blândeţea, trebue să prezide de acum înainte la toate actele
noastre publice
şi particulare. Dar, fraţilor, cu cât; o poziţie este mai înaltă,
cu cât avantajele
ei sunt mai mari, cu atât şi datoriile trebuese îndeplinite
cu mai multă scum=
pătate și sfinţenie. Să ne silim dar, să ne, punem toate
puterile, ca să ne

arătăm demni de poziţia ce am dobândit cu ajutorul Europe
i, care ne urmează astăzi cu o privire îngrijită și plină de amor, în toate
actele noastre
naționale. Să ne arătim cum suntem din natura noastră, iar nu
cum tristele
condiţii, ce ne apăsară așă de greu

făcuse să fim. Să dovedim, prin

și într'un

timp 'așă

de îndelungat,

saeriliciile noastre de toate

ne

zilele pentru

binele comun, prin respectul nostru pentru legile nouă, că într'ad
evăr amorul
patriei ne-a sanctificat și ne-a ridicat la o înălțime unde interes
ele egoiste

nu pot să ne atingă. Na
e
ae
Noi, mai cu osebire, cari suntem funcţionari publici, să facem pe toţi
cetăţenii să crează că de astăzi înainte au o patrie liberă, unde legea este

dreaptă și ocrotitoare:

_

e

Dumnezeu este .cu noi, fraţilor; să fim: şi
România.va, [i tare şi ferice.

a
noi

cu “credinţă

la

dânsul, și
-

Să trăească Principatele-Unite ! Să trăească Inălţimea Sa Alexandru Ioan |,
Domnul Moldovei și al 'Țărei-Românești !
a
ÎN
E

„După

Ministru

din Lăuntru, (subscris) Nicolae

expunerea: documentată,

a

celor patru

Adunărei .Elective din Bucureşti, cred că

întâi

Golescu.

ședințe

ale

e la locul ci a lăsă să

vorbâascăun martur ocular asupra împrejurărilor, cari au produs
a doua mare manifestare naţională în scurtul timp do 19 zile.
Acest martur e Consulul Cioneral al Franţei la București, L.

Beclard.

Iată Raportul trimis de L. Bâclard

Ianuarie (7 Fevruarie) 1859:

|

|

Comiteiui Walewski

în 26

E

Inainte de a intră în arătarea faptelor, cari au tras. după sine alegerea.
Principelui Cuza ca, Hospodar al Valahiei, ţin a constată un punct esențial, şi
anume că nici eu, nici altul din colegii mei, nu am exercitat cea mai mică

influință, asupra acestui rezultat.
|
|
Alegerea lui Alexandru Cuza a fost o manifestare adevărat naţională. Ea
poate fi în dezacord atât cu spiritul, cât şi cu terminii Convenţiunei din 19

August, dar nu s'ar puteă contestă niciodată sinceritatea acestei manifestări.
Voiu adăogi, şi-mi va fi-ușor a dovedi,
că această manifestare devenise
necesară. De aceea ea a şi fost unanimă.
e
“
|

„„ Inainte de ziua fixată pentru deschiderea

Camerei, se formase

două în-
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truniri distincte de deputați, oarecum două cluburi, cari reprezintau îndestul .
de bine, unul principiul conservator— acesta, eră cel mai numoros, şi altul,
principiul liberal— acesta eră cel: mai înfocat, cel mai - îndrăzneţ, cel -mai
bine pregătit pentru luptă, de nu și pentru victorie,
Stângăciile Căimăcămici — vorbesc de dd. Manu şi Băleanu —, simpatiile lor deschise pentru candidatura „Principelui Bibescu, în fine apucătu-

rile lor violente privitoare la punerea în executare a Stipulaţiunilor Electo- .
rale din 19 August 1858, au dat partidului opoziţiei drepturi la plângeri,.
pe cari acesta sa grăbit a le exageri

şi a le exploată cu multă dibăcie.

In faţa atacurilor necontenite și adesea nedrepte, Căimăcămia, şi aderenţii
„ci Sau pus în poziţiune de apărare, și în detrimentul intereselor ei bine în- țelese a sfârşit prin a întrebuinţă toate mijloacele iertate şi neiertate, pentru
a-și asigură

majoritatea

în alegeri.

„Această stare de antagonism şi de animozitate reciprocă, cauzată mai
ales prin cestiunea alegerei Hospodarului, s'a agravat prelungindu-se. Diferite incidente

au iscat motive

de

încurajare

pontru unii și de rezistenţă pen-

tru alţii,
"După multe corespondențe pline de minciuni, publicate de ziarele noastre,
„şi cari, aproape nebăgate în.seamă la Paris, au avut în București efectul.

de a învenină urile profunde ce existau mai de mult, un articol inserat: în :
«Journal des Debats» din 9 Ianuarie, datorit condeiului d-lui Saint-MarcGirardin, a venit în momentul cel mai propice pentru a servi de declarație

de răsboiu între partide.
Autorul acestui articol, uitând de astă dată rezerva, şi urbanitatea
sunt obişnuite,

nu

s'a temut

a se face

ecoul

acuzaţiunilor ridicate

cari-i

în contra,

autorităților din Bucureşti. El zicea: «Purtarea ilegală şi violentă a Căimă- .
cămiei este o cauză de revoluţiune; noi avem dreptul a cere, ca Convenţiunea, din 19. August să fie respectată în litera şi în spiritul ei, şi să nu.

atârne de îndrăzneli subalterne a violă fără ruşine . prescripţiunile ei». Iată:
cum se exprimă unul dintre scriitorii nostri cei. mai

publicistii nostri cei mai competinţi.
Nu trebuiă mai mult pentru a face:

imposibilă

renumiţi, unul

dintre:

orce împăcare între acu

zatori și acuzaţi. Animaţi de asemenea, dispoziţii, amândouă “cluburile parlamentare s'au pus să se sfătuească asupra planului lor de răsboiu.
Progresiștii de toate nuanțele, cari recunosc ce şefi pe d-nii: Brătianu,.

Golescu și Rosetti, uniţi. cu câţivă alţii ca d-nii loan Cantacuzino şi Dimi--

trie Ghica, erau încă în minoritate. Ei aveau dar tot interesul ca, generalizând abuzuri izolate, si conteste alegerile și să reclame sau. anularea lor
totală, sau o; reviziune minuțioasă și aspră. Dacă li se refuzau aceste două

satisfacţii, ci amenințau si iasă

din

Cameră

şi să

adreseze

naţiei, adică

176

„DIMITRIE A. STURDZA !
.

părții: turbulonte,

care în' orice” “țară

produce efectul 'dorit..

iea rolul

poporului,

un apel menit a

SE

"Majoritatea conservatoare, din parte-i, s'a arătat plină de înorcderă În
succesul ei. Făcându-și calculul, ea credea că poate de sigur alege” pe Hos-

podarul dorit de ea. Dar pentru aceasta ea trebuiă să-şi strângă rândurile
și să conserve, ca votând cu dânsa, chiar pe acei “deputaţi, a cărora alegere

eră neregulată. De 'acolo sa născut propunerea stranie,: de

retele» asupra abuzurilor comise de o parte și de alta.
Având o cunoștință exactă de tactica și de amenințările

majoritatea, "căreia colegii mei și eu însumi

dădusem

tărise a da exemplul moderație. [Ba declară că: nu

«a trece cu bu-

adversarilor ci,o

sfaturi

bune, se ho-

cereă - mai mult decât

a procede în toată conștiința la verificarea - puterilor, "Ea promiteă
, să inva= !
lideze fiecare din alegerile,a căreia iregularitate va îi arătată, însă
corcă ca...

acecaș

sevâritate să fie aplicată la examinarea

reclamaţiunilor

reciproce

ridicute: în contra, operaţiunilor electorale ale adversarilor. Astfel
ea speră să

ica minorităţii

orice

pretext

de: abţinere “şi de

numărului prin anulările, pe cari probabilitățile

a. conservă 'ascendentul -

permiteau să fie mai dinainte

împărţite între amândouă câmpurile. E bine înţeles că acest din iirmă calcul

cră trecut sub tăcere, și partidul conservator se lăudă foarte mult:
de ho-:
tărîrea lui de a se mănțineă în legalitate,
“Dar partidul contrar pregătise manifestul său și 19 deputaţi i. semnase;
:
alţi șapte sau zece se legase de asemenea să-l semneze, însă în ultinul.mmo-.
ment, și când majoritatea, prin reauu sa credință, ar.“fi făcut inevitabi
lă îîntrobuinţarea acestui mijloc extrem.
.
ea
„Acestea sunt fmprejurările în cari Adunarea sa întruni în 22 Ianuarie
(3 -Fevruarie), la -10 oare dimineaţa.
.

“Sala ședinţelor e

situată lângă palatul Mitropolitului şi fuce parte din un

șir 'do edificii, formând o curte mare, în mijlocul căreia se înalță catedrala.
Aceste construcţiuni sunt clădite -pe vârlul unui colnie, din toate: părțile
izolat în împrejurime. Ajungi. sus - prin o. stradă, largă, care „serveşte . de.
preumblare, ,
SE
|
“Inainte 'de. oara hotărâtă pentru, deschideroa sodinţei, o slujbă religioas
ă

a fost serbată îîn Mitropolie, în prezența Caimacamilor şi a. Deputaţilor.
La 10 oare,m'am dus la: „Adunare, unde am găsit: întruniţi pe toți .colegii'

ci,:precum și pe, DaudEEilendi, Comisarul Porții Otoinane, îîn. locul special
ce ne-a .fost rezervat.
"Un. public numeros' se îndesi în celelalte tribune, îîn curtea
şi în strada
* care suie spre Mitropolie. Detașamente de miliție, de infanteri
e și de cava-.

lerie formau o linie și întâmpinau greutate a roţineă mulţimea. „ri
po

,

.

Pa

-

-

i
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Mitropolitul, Prezident de drept, încunjurat de trei episcopi "diecezan, aa
deschis şedinţa cu rugăciunile obicinuite. .
Apoi Secretarul de Stat, d-l Constantin Brăiloiu, a pronunţat în numele |
Căimăcămiei

un discurs, a căruia

D-nii Băleanu, Manu

traducere în limba,

franceză '0 - alăturez.

şi Filipescu, nefăcând parte din Adunare,

s'au retras.

+ După aceasta; Mitropolitul, luându-și locul pe jeţul“ Prezidenţiei, a chemat lângă cel: doi 'deputaţi, pe d-nii Brăiloiu şi loan Cantacuzino, pentru
a îndeplini funcțiunile de secretari provizorii. S'a dat cetire de

unul din

Secretari

Ofisului Căimăeămiei adresat: Mitro-

„ formele prescrise atât de Convenţiune, cât 'şi de Regulamentul Organic și
de precedentele obicinuite în Adunârea, Generală. Indicaţiunile din acest Ofis
priviau în. particular formarea, biurourilor,

y

politului, şi prin care acesta eră invitat a observă, ca: Prezident-al Adunării,

verificarea Puterilor, titlurile ce-

rute dela - candidaţii la Hospodarat, și în finc alegerea Domnitorului. "Referindu-se la art. :1:al Reglementului,' adoptat în 1813 de Adunarea:
Valahiei, Mitropolitul a invitat pe deputaţi a alege o comisiune de cinci
membri, însărcinată cu verificarea operațiunilor electorale.
i
Chiar la cetirea Ofisului Căimăcămiei, mai: mulţi deputaţi dăduse semno:
de nerăbdare. La propunerea - Mitropolitului, s'a deslănțuit furtuna.
Beizadt Dimitrie Ghica cere cuvântul. Prezidentul i l-a refuzat.
Principele Alexandru' Ghica se ridică și protestează cu violenţă în contra

verificărei “Puterilor, care nu se poate îndeplini, decât atunci când Camera
va fi luat o hotărire privitoare la ilegealităţile comise
o
de Căimăcămie îîn ma- :
terie electorală.

i

aa

“Aplauze frenetice izbucnesc

în tribună

,

din

E

fundul

sălii, "unde

stau

în-

desați mai mult de 200 spectatori,
2:
Beizadă : Dimitrie Ghica strigă, în mijlocul - tumultului cauzat "de acest
"incident, că dacă drepturile Adunărei nu sunt: respectate în 'persoana să, el:
va părăsi sala cu un mare număr de colegi ai săi și va protestă: dinaintea.
naţiunei. EI se ridică în contra

pretențiilor : Căimăcămiei,

care îndrăzneşte

să dicteze voința, ei acestei Adunări, şi cere ca înainte de a procede la, formarea unei Comisiuni, Adunarea să oxcludă din sânul ssău deputaţii ecari nu
fac parte regulată a ei... :
i
ii
“:D-l- Bozianu sprijineşte

această

moţiune, estrângând- -0 în

terminii ui-

mători:; «Acei a cărora alegere este de o neregularitate vădită, nu pot faco-:
parte . din formarea Comisiunei însărcinate cu verificarea “puterilor».: D-I
Bozianu faco un apel la conștiința deputaţilor, cari sc află 'în acest caz şi-i
roagă să se recuze ci înşişi.
-i i.
rr
i
- Principele Alexandru . Ghica declară că: propria :'sai alegere nu a fost le-.
gală, fiindcă i-a lipsit o voce spre completarea cifrei cerute de majoritatea
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absolută, In consecinţă, cl se desbracă de funcțiunea sa de deputat. Zicând
aceste cuvinte, el se îndreptează spre tribuna diplomatică și vine: de-ș-şi îea,
loc printre noi.
„Un deputat al stângei, a-l Radu Golescu, urmează pildei date 'de Principele. Ghica și se retrage în fundul sălii.

O discuţiune: din cele mai vii şi din: cele mai sgomotoase se ridică întro.

amândouă partidele, din cari se compune Adunarea. Stânga: cere ca deputaţii aleși în mod neregulat să fie “eliminaţi imediat, înaint
a orice:
ea verifi- .
care a puterilor. Abuzurile au fost prea vădite, zic oratorii acostui partid,.
d-nii Bozianu, Boerescu, Ioan Brătianu, Dimitrie Ghica și Văleanu, pentru .
ca să mai [ie nevoie a consultă dosarele privitoare la, aceste alegeri neregulate. D-l Constantin Cantacuzino însuș împărtășește această opiniune,
care e combătută de d-nii 1. Florescu, Oteteleșanu, A. Florescu şi Catargiu.
Aceştia, în numele dreptei, se opun.la o asemenea eliminare şi cer ca
toate alegerile să fie supuse la o cercetare a Comisiunei, care va propune
Adunărei de a casă sau dea validă pe fiecare din elc, după verificarea
- prealabilă,

D-l Brăiloiu, Secretarul de Stat, merge până a vroi să dovedească dreptul

Căimăcămiei de a, face să se revadă de Consiliul Administrativ sentinţelo..
date în materie electorală.
Această pretenţie nepotrivită a provocat murmure violente şi a atras

d-lui Brăiloiu o replică
sgomot de public, |

călduroasă a d- lui

Brătianu,

Prezidentul care, dela inceputul şedinţei, a arătat

care e aplaudat

o “slabiciune

Și o

cu
iîn-

capacitate deplorabilă, iese în fine din letargia sa, și declară că dacă se vor

mai reînnoi asemenea, manifestări, el va da ordin să se evacueze tribunele.
Ameninţări vane ! Mulțimea, care se îndesă în jurul Mitropoliei, .a făcut
irupţie peste tot locul și s'a introdus până în sala şedinţelor Adunărei. Im-:
prejurul băncilor ocupate de deputaţi, și chiar amestecați printre aceştia, se
pot numără trei sau patru sute.
de indivizi străini de Adunare.
a

Se fac. în mai, multe

rânduri

încercări

inutile

țime -din sală.
”
Liniştea restăbilindu-se putin, şedinţa urmează,
„Beizadă George Știrbei şi I). Arsaki susţin că
lovite de o nulitate vădită.

D-l Nicolae. Rosetti citează ca trebuind
deputaţi, între cari Principele Alexandru
ete., a cărora

alegere

nici nu este

nevoie

a depărtă această. mulaaa
unele

alegeri Li se: par
|

excluşi: în: mod
Ghica, Radu

-

prealabil

Golescu, loan

nouă
Manu,

a fi verilicată.

După o discuţiune: de cinci oare, se adoptează îîn finc, în :comun: acord,

combinația următoare:

Un

comitet

va fi însărcinat cu

verili icarea, . puterilor;
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însă nu'se vor admite a luă parte la vot pentru formarca acestui
1)

acei

cari nu

au avut

majoritatea “absolută

comitet :

la întâiul scrutin, 2) acei a că-

“ rora, alegere s'a: făcut altfel decât cu scrutin secret, 3) acei cari au fost aleși

de colegiuri incomplete sau falsificate, sau prin excluderea alegătorilor în- - scriși în virtutea de sentinţe judecătoreşti, sau prin admiterea abuzivă de
alegători înscriși după terminul fixat pentru închiderea. listelor electorale.
Totodată se iea hotărirea, că deputaţii cuprinși în aceste trei categorii nu

- xor putea votă asupra coneluziunilor CJomisiunei. - Şedinţa

e ridicată la 41/,

oare.

Impresiunea :mea, ieșind din această şedinţă,

nu

eră favorabilă

deputa-

”. ţilor valahi. Avusesem dinaintea, ochilor mei, oare întregi îndelungate, spectacolul unei Adunări adânc separată, fără vreo direcţiune, apăsată de mul" țime şi neavând nici grija, nici curajul de a se: liberă, de o Adunare care,
dela, primii săi pași, lăsă să fie oprită prin operaţiunea elementară a verificărei puterilor,. care, având în vedere tendințele manifestate, avea să se
ă desăvârșească, nu ca 0 cercetare conștiinţioasă și sinceră, ci ca un act de
ostracism, cu țelul de a cuceri majoritatea.

Eram însă departe a mă

aşteptă la scenele

încă mai

penibile : ale! zilei

următoare.

În 28 Ianuarie (4 Feoruarie), şedinţa, s'a, deschis la, 10 oare, ca şedinţa trecută.
“Am

fost unul din cei

dintâi care

u

intrat în

sală,

şi

am

observat

că

împrejurimea şi chiar curtea Mitropoliei eră plină de lume. Mulțimea, adu“nată în jurul sălii deliberaţiunilor, se ridică la multe: mii de indivizi. Ea
creşșteă, continuu, prin sosirea de grupuri, i căroră atitudine semănă ameninţătoare.
Sute de ţărani, în hainele lor de muncă,

:
apar din când în când,

atrași

în mod evident de acei cari preparau turburări.
Aceleaşi observaţiuni au fost făcute, cevă mai târziu, de colegii - mei . de
Prusia şi de Rusia, cari singuri cu mine am asistat la această şedinţă îîn

„tribuna, diplomatică.
După ce Procesul Verbal a fost cotit și adoptat, sa făcut apel nominal,
înainte de a hotări în mod definitiv lista persoanelor cari nu vor luă parte
“la tormarea Comisiunei de verificare a puterilor. :
În timpul când se făcea apelul nominal, unul din deputaţi, d-l Ioan Bră-

: tianu,. vede în dreptul unci ferestre un detaşament de soldaţi din miliţie iin“ trând în curtea Mitropoliei, pentru a restabili

ordinea. Și a „face un

spaţiu

liber pentru circulaţie.
D-l Ioan Brătianu

se suie

imediat: la tribună

și cu o voce

tunătoare

de-

_nunță Adunărei, că a constatat trădarea zicând; «Adunarea e înconjurată şi
-nu putem

deliberă decât sub presiunea baionetelor».
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moment, strigătele poporului, care, din curte,

semină “a

răspunde alocuţiunei d-lui Brătianu. Mai mulți deputaţi ies din sală,
pen„tru a merge şi a vedcă, ce se petrece în jurul Mitropoliei. O confuzi
une colosală domnește în Adunare și în.tribune.
Da
Beizadă

Dimitrie

Ghica

înaintează

spre

biurou

„denţi, cu o voce amenințătoare, de a da imediat

și

conjură

ordine pentru

pe

Prezi-

retragerea

trupei. EL reclamă, această -satisfacere în numele poporului
iritat. In urmă,
adresându-se cătro Secretarul
-de Stat, d-l Brăiloiu, zice: «In ce vă privește,
„_«ca agent al Căimăcămiei, vă fac răspunzător de 'tot ce
se va întâmplă».
„+ Strigătele crese din afară. Tumultul devine indescriptibil.
Comandantul-șef al miliției,B. Vlădoianu, membru al Adunăre
i, d-nii 1.
Brătianu: şi Dimitrie Ghica ies din sală, pentru a face
să se evacueze-curtea

Mitropoliei, Miliția se retrage

“mult

în :adevir;

ori mai puțin: sinceră, a d-lor

însă, cu

Ghica, și

toate

Brătianu,

insistența, mai

-mulţimea:

rămâne

stăpână a împrejurimei Adunărei.
.
|
|
„ Beizadă Dimitrie Ghica intră atunci în sala, şedinţelor . și
invită pe Prezi-

dent,să se înțeleagă cu Căimăcămia, pentru ca de acum,
înainte să nu se
“mai întrunească trupe împrejurul Mitropoliei. Cu colegul
său I. Brătianu, el
răspunde de popor, în numele căruia el iea asupra sa
ca ordinea să nu. fie

turburată. D-l Brătianu face aceeaș declaraţie, - zicând':. Autorita
tea, morală,

de care dispun, mă fac să afirm că poporul nu, va comite
nici. un exces,
pe cât timp se va, .respectă legalitatea.
.
ia
a
! D--loan Florescu, deputat al dreptei, - justifică
Cămăcămia - de presupu-

nerile nedrepte,al cărora obiect ea este. Dacă s'a trimis un detașam
ent slab
de soldaţi, aceasta, s'a făcut pentru a, mănţinei ordinea. Opinez
și eu:să se

trimită! trupele înapoi; dar atunci să se depărteze de asemen
ea și mulțimea,

a căreia apăsare e tot atât. de periculoasă pentru Adunare ca
aceca a .baionetelor. Mulțimea, care s'a adunat în -curtea . Mitropoliei, a fost
adunată cu
: premeditare. Excitaţiuni de tot felul au fost răspândite în acest
scop în. Bucureşti şi în împrejurimi. Eră, de datoria Caimacamilor
să nu lase câmpul
liber perturbatorilor
. d-l . Brătianu ar. veni“ mâne la.putere, d-l'BrăDacă

tianu

ar luă

aceleaşi

măsuri

de

precauţiune.

!

SCI

|
D-l Ion Brătianu răspunde:-- «Perturbatorii nu se află în rânduri
le poporu-

„lui. Adevăraţii. perturbatori sunt, acei cari “violează
legile şi 'cari în. toate
„ actele :lor .se arată: necredincioși mandatului ce
li s'a.dat.-De trei luni. de

zile-

am protestat aproape în : fiecare „Zi în contra ilegalităţilor
făcute de
Căimăcămie. Protestez și acum în contra trimiterei trupelor
, căci ea; consti-

„tue totodată o ilegalitate
și o-provocare.: Nu am - cerut :soldaţi. :De: ce Cai; macamii i-au ; trimis?-. Oare: pentruci . Caimacamii,părăsind ieri; Adunarea,

au fost primiţi devurlete
și șuerăt
le:
urile mulţimei?

Această pedeapsă eri
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dreaptă; Căimăcămia a pierdut toată autoritatea, fiindcă urmările ei au fost
„nedemne. Puterea de acum înainte e în mânile noastre, . căci noi avem să
dispunem de ea, căci s'a trecut timpul când Principii domniau prin gra„ţia lui. Dumnezeu. Voința naţiunei și respeotul legilor sunt astăzi singurul

sprijin al tronurilor».
După

o discuţiune aprinsă, | la care au luat parte

tianu, D. Ghica, Otteteleşanu și: Brăiloiu,

d-nii Florescu,

Adunarea decide

|. Bră-

că, de

acum

înainte, forţa armată nu va mai fi admisă în Curtea, Mitropoliei, care de asemenea e interzisă mulţimei, şi că în fine deputaţii nu vor puteă dispune
„“decât de un mic număr de bilete dând intrare în tribuna publică. Aceste

+ bilete, în tot cazul, nu se vor distribui decât numai deputaţilor.
D-l Dimitrie Brătianu. propune că d-l Brăiloiu nu se poate aşteptă, . în
vederea calităţii sale oficiale, la nici o nepărtinire, şi că prin urmare

să fie

invitat să cedeze locul de Secretar al Adunărei celui mai tânăr dintre deputaţii prezenţi.

|

e

,

O nouă desbatere începe asupra acestui punct. D- Brăiloiu îşi apără
dreptul său; însă Mitropolitul sfârșește Prin £a înlocui po d-l
€ Brăiloiu cu.d-l

Se. Făleoianu.
__, Adunarea

E

i

dia

reieă în urmă discuţiunea privitoazo la, compunerea Comisiunei,

ȘI se discută. imprejurările, cari au însoţit câtevă alegeri. se
: Deodată strigătele, reîncep cu tărie împrejurul Mitropoliei, poporul a.a căruia
| mulţime crescuse mult, se îndeasă la toate ieșirile din sală, atât de tare
încât Adunarea e în pericol de a fi inundată. O temere grozavă se răspân- dește într! un număr de deputaţi. Orice discuţiune devine imposibilă. Prezideritul este invitat să ridice ședința.
D-l Dimitrie Brătianu și D. Ghica, iese din nou pentru a linişti rasele,

Se află că detașamentul de. miliţie, în loc să reintre în cazarmă, se retrăsese
„la: o mică distanţă îîn curtea, unui spital, unde ea a rămas sub arme. De aci
“indignarea. şi strigătele poporului. Dotaşamentul primeşte în fine. ordinul de
a se duce mai departe. |.
.
:
PP
Prezidentul anunţă că ședința, este. ridicată,
E
e

„__D-l Ioan Brătianu se precipită le tribună şi:zice că Adunareea „trebue din
contră să se declare în permanenţă. El invită pe „Mitropolit să revie. asupra
_deciziunei luate.. Dela, invitare el trece. la amenințare. și, ridicând. vocea,
zice:—a«Cei cari au cerut ridicarea şedinţei, nu ştiu ce „răspundere îi aşteaptă.
„Poporul. e exasperat, şi, când. i se.va zice. că noi nu am făcut astăzi. nimic,
eu

însumi .nu voiu

mai

fi capabil a-l linişti... .

Aa

tota

„Aceste fanfaronade ridicole produc însă.. efectul, lor. asupra 1unei i Adunărei
aline de spaimă; se face din nou apelul nominal, care constată prezența unui

- număr suficient de deputaţi, şi ședinţa.-este. reluată, Se discută din nou câtevă
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alegeri, şi so pune înainte; lista alcătuită în ziua precedentă, a celor nouă dedeputaţi excluși de a luă parte la formarea Comisiunei însârcinatecu
- veri-

„ ficarea, puterilor.

|

a

n

A

“Operaţiunea înstiș e încă lăsati pe ziua următoare și -ședinţa.. e ridicată.

Seara aspectul orașului nu aveă nimic, care să ne poată linişti. Toate apa-.
“vonțele indicau o mişcare pentru ziua de mâne.
e

Insă cariar fi fost șefii acestei insurecțiuni
? La'ce cuvânt de ordine vor
“ascultă massele poporului ? Nu sunt în stare si mă, pronunţ încă asupra, acestui

pune
„

|

Beizadă D. Ghica

şi mai

Da

ales

Ma

d-l Î. Brătianu,

tează un mare ascendent 'asupra

cari credeau

mulţimei, erau

- (ui şi a luă o hotarire! în această privire? Oarecari
punerea.

|

o

-

„Principele
Al. Ghica' puteă de

că 'exerei-

oare “capabili a o deslăn-

indicii confirmă presun

a

asemenea
să fo presupus, că a vrut 'să

creeze o stare de turburare, ale cărei cosecinţe puteau să-i fie profitabile.
„7 Această opiniune eră a d-lui de Giers, și eră împărtăşită și
de colegul
meu d-l Baron de Meusenbach.
i
„Ina,

doua,

ședință

* ment important,

Principele

Ghica

s'a

pus

mai

în

vedere

întrun mo-

când o luptă între popor și trupe semănă să fie iminentă.

Mai întâiu el s'a amestecat, În adunarei din curtea Mitropoliei, şi în
urmă el

a reintrat: în Adunare, și a afectat din nou a-şi luă un loe lângă
noi. Principele Ghica se exprimă cu foarte mare violență în contra,
Caimacamilor,
" încărcându-i cu o grea răspundere. Mi-am permis să-i răspund
că agitatorii

" recunoscuți,
cari dispuneau: sau

„-

credeau

că dispun

de mulțime, luau asuprăși

o răspundere cu mult mai mare.
Revin la seara zilei de 23 Ianuarie (4 Fovruarie).
Pe la 9 ore -seara,

vreo treizeci

de. jandarmi

a

ă

călări, “trimiși întrun sat

din împrejurime pentru a arestă pe niște țărani, cari se ziceă că vin
la Bu„cureşti, au fost încunjuraţi şi dezarmaţi într'o mahala a orașului, în momentul
în care ei treceau bariera, de o mulţime de câtevă sute de indivizi. Jandarmii
sunt legaţi și aduşi cu caii şi cu puștile lor în. oraş la prefectura Poliţiei.

„Acolo șeful inulţimei: a cerut dela Prefect o chitanţă de primire, care i s'a dat.

“De acolo, acest individ, care. se numiă Valentineanu, se duce cu trupa sa
“la ispravnicul judeţului, d-l Ioan Kreţulescu, unde și-a însușit dreptul de a
face o perchiziţie. Din nenorocire.nu s'a aflat nimic. D-l Ioan Kreţulescu
eră

"acuzat că a, bătut pe țăranii din împrejurimile
„să facă cunoscută, persoana care-i

Bucureştilor, pentru a-i sili

atrăgeă spre oraș,

Se zicea că

unul din

aceşti țărani murise în urma cruntei bătăi ce suferise. Alţii au spus numele

îndividului în selațiune intimă cu d-l loan Brătianu. De alminirelea eră cert
“că o mare parte din ţăranii, cari intrase în Bucureşti în număr de trei sau
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cinci mii “ţărani, erau cultivatori” de pământ stabiliţi pe proprietăţile Principelui Ghica.
lată informaţiile ce am putut culege îîn seara de 4 Fevruarie, când cevă

mai târziu m'am dus'să văd pe d-l de Giers. Acolo am

aflat pe Baronul

de Meusebach și pe d-l Filipescu. După câtevă momente a venit d-l Catargiu, Ministru de Finanţe, amicul d-lui de Giers. Sau comunicat noutățile,
şi d-l Filipescu ne-a comunicat dispoziţiile luate pentru ziua următoare.
Curtea, şi calea spre : Mitropolie vor fi fără trupă, însă toată împrejurimea,

Mitropoliei va fi păzită de toate forțele disponibile. Colonelul, comandantul a
„celor 1.300 oameni meniţi ca, gardă a Adunărei, căpătase instrucţiunile necesare pentru toate eventualităţile.

Colonelul ar fi un om hotărit, care ştie să-și facă, datoria. Se putea spri-

jini şi pe soldaţi, cu condițiunea ca oliţerii să rămâie credincioşi. Aceasta
din urmă ipoteză eră mai mult decât îndoelnică. D-l Filipescu se păreă, de
nu descurajat, cel puţin foarte intimidat, gândind la complicaţiunile cari probabil se vor întâmplă a doua zi. D-l Catargiu; în calitate de deputat, 'ne-a,
cerut în urmă sfatul nostru. Mai mulţi din colegii săi erau dispuşi să pro-

voace o ajurnare a şedinţelor.

_D-l de Giers, d-l de
ajurnarea. Noi gândiam
sale.: Eu din partea, mea
deputaţi, desemnaţi de

mai contestată, să-și dea imediat
sacrificiu

l-ar

E

.

Meusebach şi eu, întrun comun acord, am “combătut:
că Adunarea, din contra trebuiă să urmeze lucrările
am emis încă avizul următor: «A se invită, cei nouă
însăș Adunarea ca acei-a cărora alegere părea a [i

consideră

demisiunea:

Stânga

satisfăcută de acest

poate ca puind capăt la verificarea, puterilor, care,

în tot cazul, s'ar află astfel simplificată. Adunarea ar puteă să se constitue
și să proceadă la alegerea

Hospodarului.

toate partidele erau de asemenea

Asupra

acestui

din urmă punct,

interesate a, da, dovezi de conciliaţiune».

Pe când aceste cestiuni erau agitate la colegul meu rusesc, idea: conci-:
lierii făceă de fapt progrese mari. La întrunirea deputaţilor dreptei să vorbi
de a părăsi candidaturile Principilor Bibescu și Ştirbei, dacă partea opusă ar

părăsi candidaţii lor principali, pe Principele Ghica şi pe Nicolae Golescu.
La întrunirea deputaţilor stângei, idea, alegerii

Principelui Cuza a fost pusă

înainte pentru prima dată. Intâiu combătută de fraţii Brătieni și de d-l Con-:
stantin Rosetti, ea a izbutit, după o. vie discuţiune, a întruni toate sufragiile."
“A

doua

zi

dimineața, 24 Ianuarie

(5 Fevruwarie), aceste ultime convorbiri

secrete nefiind încă cunoscute, Adunarea a intrat în ședință.” De amândouă:
părţile se simţiă, că această zi va produce un ce hotăritor. Măsurile luate,
atât de Adunarea insăș cât și de Ciimăcămie,

au

avut în fine etectul. de:

a mănţineă de 'tot libere împrejurimile Mitropoliei. Mergând la Cameră, am.
fost îndată întâmpinat de această schimbare. O solitudine completă şi-o;
E...

284.
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tăcere profundă erau în acea curte, pe care o văzurim

și de agitată în cele două zile precedente.
părcă că se reculege.

atât de sgomotoasă

Adunarea în marele ci complet
A

Adunarea s'a deschis cevă mai târziu ca, de obiceiu.
|
Un tânăr deputat din stânga, d-l Boerescu, a propus Camerei a se retrage în comitet secret, pentru a auzi o comunicare, pe care ar dori să o facă.

Cererea sa a fost primită, și toţi deputaţii s'au retras într'o cameră vecină.
Acolo d-l Boerescu a făcut cunoscută moţiunea sa în termini excelenți.
După ce a, deplâns antagonismul ce există între cele două fracțiuni ale Adunărei, el a demonstrat că tot răul proveniă dela viitoarea alegere a șefului
Statului,
-“<El a zis următoarele: «Fiecare crede că candidatul său e cel mai bun,
şi nimeni. nu se poate împăcă cu idea triumfului unui alt candidat. lată

ce a produs discordia și ce ameninţă a produce anărhia. între noi. Cum să
ieşim din acest impas? Suprimând cauza diviziunilor noastre. In cât ne priveşte pe noi, începem prin a declară că nu avem nici un candidat. Poate
că Domniavoastră, Domnilor, aveţi un candidat. Insă nu cred că aţi venit aci |

hotăriţi a-l impune 'cu orice preţ. Cum? Chiar cu preţul unui .risboiu civil? Chiar cu preţul unei invaziuni armate? Nu, nu vă fac insulta, să cred
aceasta. Să căutăm dar un candidat, împrejurul căruia ne-am putea grupă.
Acest candidat însă nu-l putem găsi, și vâm arătat cauza. Este însă cu
putinţă a ne uni cu toţii împrejurul unui şi acelaș princip? Nu rămâne

îndoeală

că da. Principiul acesta, atât de

cipiul ideei

patriotismului,

și anume

bun ca să ne împace, este prin-

îl numesc;

Domnilor,

principiul ideei

Unirei. Inainte de un an, mai mulți dintre Domniile-Voastre reprezintau
chiar în această incintă ţara, şi rostiau: cu căldură dorința Unirei. Intre:
„toţi deputaţii de atunci, cel mai elocuent poate și cel mai călduros promotor al Unirei eră Principele Bibescu, fostul Domn. Oameni cum sunteți
Domniile- Voastre,

Domnilor, și cum

este Principele

Bibescu, nu pot astăzi -

să se contrazică. Să rămânem dar legaţi cu' sinceritate de principiul Unirei, căci de acest princip atârnă renașterea noastră naţională. Să ne dim
mâna; săi fim fraţi. Să privim la puţinii ani ce avem a trăi şi să ne gândim că

urmașii noștri

vor culege moştenirea pregătită

prin

abnegaţiunea

noastră. Intruniţi sub principiul -Unirei, suntem prin urmare şi întruniţi
împrejurul omului, care personifică acest princip, împrejurul lui Alexandru
Cuza, Domnul: Moldovei. Să ne întrunim împrejurul acestui nume, şi aducerea noastră arminte va fi binecuvântată de strănepoţii noștri, și chiar de
acum înainte noi ne .vom bucură de fapta noastră, căci țara va fi mulţumită de noi, și conştiinţa, ne va zice că ne-am îndeplinit cea mai sfântă
din datoriile noastre».
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a. produs o mare impresiune. Simţimântul ce însufle-

țiă pe orator nu a întârziat să câștige pe auditorul său. Mai toţi cari erau
de faţă aveau ochii plini de lacrimi.
D-l Arsaki şi Beizadă Dimitrie Ghica au sprijini cu câtevă cuvinte
propunerea d-lui Boerescu. Un strigăt unanim— «Să trăească „Principele
Cuza» !— a ieşit din gura tuturor. Acest stri
a străbătut
găt până în sala şe-

dinţelor. El a fost de multe

ori repețit de mulțime,

care, reţinută

până

atunci în afară de zidurile Adunărei, curând a venit să iea parte la această

manifestare improvizată.
“ Mitropolitul

a

îngenunchiat

și, cu o voce

care dovediă, emoţiunea a, a.

mulţumit lui Dumnezeu că a luminat pe reprezentanţii naţiunei.: Apoi prin

o scurtă rugăciune, a rugat pe Cel de sus să facă să fructifice iidea păcei
și a concordiei, care uniă acum pe toţi colegii săi. «Si nu avem, a zis el,

decât un singur braţ și o singură inimă.

Providența, Dumnezeuscă, care ne-a

dictat alegerea Principelui Cuza, să: ne mănţie unirea: voințelor noastre. Să
jurăm toţi că vom susțineă pe Domnitorul nostru».
Toţi deputaţii au strigat— «Jurăm> —. Şi toţi, fără deosebire de partid,
sau sărutat și s'au îmbrățișat. Un Proces verbal a, fost imediat redactat, şi
a fost semnat de toate persoanele prezente.

Beizadă

George Ştirbei, deputat

de Craiova, a zis că tatăl siu, Princi-

pele Ştirbei, reţinut de starea sa, bolnăvicioasă de a vâni în Adunare, va
regretă foarte mult că nu a putut asistă la această solemnitate. El :a rugat:
ca Procesul verbal să fie dus acasă la dânsul, pentru a fi semnat de părintele său.
|
Beizadă G. Bibescu, Principe Brâncoveanu, a anunţat curânda sosire a
tată-său în ţară. «Nefiind deputat —a, zis el—tatăl meu nu va puteă, semnă
acest act, dar ştiu cel puţin şi-mi place să vă asigur că va fi - cel. întâiu
care-i va da adeziunea sa».

* Deputaţii au intrat în urmă în sala şedinţelor. Partidele: nu:'mai existau;
injuriile erau uitate. Conservatorii şi progresiştii se ţineau îmbriţișaţi. Inamicii neîmpăcaţi îşi întindeau mânile şi se sărutau plângând.
„ Aplauzele tribunelor, strigătele de bucurie ce se auziau de departe i al
cărora vuet păreăcă cuprinde întreg orașul, marşurile triumfale ale muzicei
militare, clopotele bisericilor anunțând: pretutindenea ştirea, norocoasă, toate

se legau pentru a da, acestei scene un aspect măreț. -

Toţi Agenţii Puterilor Garante erau întruniți, în acea zi, în tribuna diplomatică. Cu toate simţimintele diferitce
e ne agitau, sunt sigur că nici unul dintre: noi nu a asistat la aceste manifestații pătrunzătoare, fără a fi
mişcat şi: influințat de ele. Colegul meu austriac, uimit de apropierea, care
se fâcuse între oameni atât de puţin făcuţi pentru a se > înțelege între dânșii,
AnaleleA, R.—Ton.

XXXIV.—AMemoriile

Secţ. Istorice.
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îmi ziceă, chiar în acel moment, că, fără a prejudecă

deciziunea

Guvernu-

lui său, el nu se va puteă opri de-ai prezintă într'o lumină favorabilă votul

formulat de națiunea valahă.
” După o îndelungată întrerupere, ședința, se redeschide.
- Nici o dificultate nu mai există. Dorinţa unanimă este de a păși imediat la verificarea puterilor. O propunere, pusă de dou zile la o parte, și
care consistă a împărți Adunarea în mai multe secţii lucrând simultâneu, !
este din nou prezintată de d-l Arsali

și adoptată fără

desbateri.

In două oare, puterile deputaţilor sunt verificate.
Se întărese mai toate alegerile. Numai şase alegeri
anume —a d-lor Principele Alexandru Ghica, loan Manu,
Nicolae Băleanu, Hagiadi
majorităţii,

și a şasea

şi Pleșoianu, — cele cinci

pentru viţii de

Adunarea, definitiv constituită,

64. erau prezenţi.

Doi

sunt

se

absenţi,

sunt casate, și
Radu Golescu,

prime, din cauza lipsei

formă. |

compune

de 66

deputaţi,

fiind bolnavi — Principele

d-l Ioan Slătineanu.
După cererea d-lui Ioan Brătianu, Adunarea, se
până ce ea va fi îndeplinit misiunea ei principală.

declară în

dintre

cari

Știrbei

și

permanenţă,

Biuroul e format. Iute se face: înțelegerea asupra alegerei celor 2 Viceprezidenţi— d-nii Catargiu şi Constantin Cantacuzino,— a celor 4 secretari, 2 secretari suplinitori, și celor 3 cestori, toți aleși fără distincțiune între
membrii Adunărei.
D-l Constantin Cantacuzino propune
darului. După opiniuneu sa, Muntenii și
drepturi. Adunarea Valahiei poate alege
la Domnie făcută de Ciimicămie nu e
listă, Adunarea e liberă de a, înscrie pe
tățile cerute.

Mitropolitul,

a păşi imediat la alegerea HospoMoldovenii se bucură de aceleași
pe un Moldovan. Lista candidaţilor
excluzivă, şi în afară de această
orice candidat, care ar posedă cali-

ţinând într'o mână Crucea, şi în cealaltă Evanghelia, se scoală

în picioare, şi chiamă pe deputaţi ca să depună jurământul prescris de articolul 31 al Regulamentulu Organic. El pronunţă: formula jurământului:

— «Jur să nu fiu îndreptat, în votul ce am să dau, de

nici o consideraţie

decât de aceca a binelui public». — Toţi deputaţii strigă într'o singură
voce: «jur». Scrutinul este deschis. Se procede
-la numărarea voturilor cu o

regularitate perfectă. Cele 64. buletine depuse în urna electorală

sunt scoase

din urnă de secretari şi se constată unanimitatea voturilor în favoarea

Prin-

cipelui Alexandru Cuza.
„Tăcerea religioasă, care a domnit în timpul verificărei voturilor, este întreruptă deodată prin o explozie de «bravo». Trebue să fi asistat la această
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şedinţă, pentru a-ţi face o idee a, entuziasmului, izbucnit în acest moment
solemn.
Un deputat propune a se votă mulțumiri Puterilor Garante, Altul se ridică și aduce aminte, că Poarta Otomană, prin solicitudinea sa,are titluri
speciale la, recunoştinţa ţărei. Amândoi sunt aplaudaţi cu căldură.
D-l Boerescu se suie “la tribună și, într'o scurtă improvizație, explică
avantagiile ce prezintă acest vot a Adunărei : — «Acest vot nu e contrar spi-

ritului Convenţiunei, ci face
nistrativă rămâne

ce eră,

Principe».

numai

cu :doui

mai :uşoară aplicarea ci. Unirea admiGuverne,

două

|

Adunări

și

un

|

singur

-

„ Beizadă Dimitrie Ghica, cedând de astădată unei idei bune şi oneste,
arată Adunărei, că acest mare rezultat se datorește abnegaţiei majorităţii :
— «Acei calificaţi de retrograzi și de aristrocraţi, acei privilegiați mândri
de privilegiile lor, prin devotamentul lor pentru binele public, au făcut să
triumfe un princip nemuritor». Aceste cuvinte au fost acoperite de aplauze.

O depeșă e redactată de biurou şi expediată la Iaşi; eaanunţă Principelui Cuza alegerea sa de Domn
sată Caimacamilor.

al Valahiei.

O notificare a alegerei e adre-

Şedinţa se ridică la $ oare seara.
Reintrând acasă prin o mulţime compactă și plină de bucurie, am Văzut
deodată întreg orașul iluminat,
”

e

Cred că e bine să mă 'oprese puţin aci pentru a justifică titlul ce

am dat la aceasta a șaptea a mea
cămia

cuvântare,

Valahiei a d-lor Emanoil Băleanu,

și anume:

Joan "Manu,

Căsmă-

Ioan A. Fi-

lipescu și Jufluința precumpănitoare a Adumărei Eleclive din lași
asupra

Adunărei

Elective din București.

In lași şi București stau la finele anului 1858 faţă în faţă două, _
partide “holitice: acei cari reprezintau trecutul și acei cari săvârşise luptele recente pentru a rosti dorințele poporului român în Diva-

nurile ad-hoc. Toate şi unicele silinţe ale color întâi se concentrau
în Alegerea Domnitorilor Moldovei şi Valahiei; pentru adversari
Alegerea Domnului eră numai o punte spre a ajunge treptat la îndepliniveea celor patru dorințe ale Divanurilor ad-hoc.
Cei, întâi nu se preocupau decât de candidaturile la Domnie. In
Moldova, erau trei! candidaţi: fostul Domn Mihail Grigorie Sturdza,
fiul acestuia, Principele Grigorie Mihail
]
Sturdza, și fostul Caimaraum

Principele Nicolae Konaki-Vogoride.
“candidaţi:

Alexandru

In Valahia erau trei foști domni

D. Ghica, Barbu D. Știrbei

și George Bibescu.
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„- Partidul naţional din amândouă Principatele nu avcă nici un candidat, dar nu vroiă cunici un chip ca Domnulalossă reprezinte trecutul,
ori și cari ar fi fost calităţile ce putcă să aibă ca persoană. Partidul naţional tindeă ca Alegerea Domnului să fi o manifestare hotăritoare -a, ruptoarei poporului român cu tecutul apăsător.
-Eră evident că direcția procodurei de urmat; pentru unii și pentru alții eră în mânile guvernelor intorimare reprezintate de Căimă-

cămiile instalate conform Convenţiei din. 7/19 August
In Căimăcămia

la Domnie

Moldovei,

Ștefan

Catargiu

reprezintă,

1858.
candidatura

a, fostului Domn Mihail Sturdza, iar Anastasie Panu eră,

conducătorul politic al naţiunei și cu dânsul s'a unit dela început Vasile
Sturdza, pentru a formă în guvern majoritate
în partea
a partidului naţional. Anastasie Panu a, fost primul bărbat român, care, ajuns în capul
guvernului, a dat piept; cu influința puternică exercitată do Poarta
Otomană și a, decis a o sfărâmă. Catargiu se plecă dinaintea «Poruncii» care veniă dela Constantinopole și dela Puterile Garante; pentru Panu «Porunca» veniă dela naţiune, careo dăduse în mod victorios prin glasul Divanurilor ad-hoc. Panu își ziceă: — Nu de geaba
au muncit Unioniștii ca, să, unească. întrun gând și într'o lucrăre
comună fot ce poporul român aveă mai de seamă, — nu de geaba

a izbutit Dimitrie Rallet să desvălue în faţa lumei uriciosul complot

co se urziă pentru a așeză, pe

tronul

lui Ștefan

cel Mare

pe Nico-

lae Konaki-Vogoride. Panu își ziceă». «Unioniștii nu mai au acum a

exprimă dorinţe, ci au datoria a le vealiză prin fapte hotăritoare.
De aceea majoritatea Căimăcămiei din Iași faceă, cunoscute țărei în
fiecare zi. hotăririle ce luă, iar întrunirile și alegerile fiind absolut
„libere, conștiința naţiunei a fost luminată Și îndreptată nu spre persoane, ci spre datoriile cetățenești cele mari. Astfel majoritatea Căi-

măcăniei a, asigurat izbânda Partidului Naţional.
|
Aceste idei, aceste deciziuni, aceste măsuii au făcut că Partidul

Naţional

din Moldova

a, ajuns

în mod

natural

la, alegerea, de Domn

alui Alexandru Ioan Cuza, și după această alegere la Programul expus

în depeșa Consulului Franţei Victor Place, cu care am încheiat cuvântarea, mea a șasea.
Mai eră încă cevă. Căimăcămia din Iași, în unanimitate declarase, cliiar din. primelzile
e
ale instalărei sale, că ea se ţine do

cele 66 zile ce-i erau impuse prin Convenţiunea, dela, 7/19 August
1858. Majoritatea, Căimăcămiei a luat în mânile sale cu energie, cu

pricepere,

cu dibăcie,

toate măsurile

pentru

a izbuti,

30 de Deputaţi dela Elefant au hotărit de situațiune.

și astfel cei
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Ceeace se petreceă în Iaşi eră cunoscut în București prin publicațiunile oficiale ale Căimăcămiei din Iaşi, prin ziarele din București

și prin «Etoile du Danube» din Bruxela.
Avoau Caimacamii din București tot timpul, chiar de se ţineau
do cele 66 zile ale Convenţiei, să cunoască, să priceapă și să urmeze impulsiunea puternică ce li se da din Iaşi, şi po care au fost
siliți după 19 zile să o urmeze nu de voie, ci de nevoie.
In București cei trei Caimacami însă vroiau să impună Valahiei
pe candidatul lor, și de aceea numai pe Vodă George Bibescu îl
aveau dinaintea lor. Ei sg ţineau de trecut, şi în această, privire e
caracteristic, că în Programul de deschidere al Adunărei Elective,
ci o numesc «Adunare Obștească», iar în Cuvântarea, rostită de Secretarul de Stat Constantin Brăiloiu în numele Căimăcămiei, se cetesc următoarele aprecieri asupra situațiunei: — «Pentru a doua oară,
în curs de 17 ani ţara, noastră se vede chemată a alege pe Domnul

ci. Din. ceeace

eră, în anul

1842,

numai

un act naţional

foarte

important, pentrucă exprimă restatornicirea unui vechiu drept al
_țărei, este astăzi şi un fapt european, care va aveă pentru noi un

rezultat mai însemnător, fiindcă suntem chemaţi
mari ale Huvopei a-l exersă în condiții nouă, și
coteală de chipul cu care vom răspunde la a
Căimăcămia, din București, având unanimitatea,

de
ele
lor
în

Puterile cele
ne vor luă sochemare».
Guvern și cre-

zând că se puteă sprijini pe o majoritate însemnată în Adunarea
Electivă, nu mai voiă să asculte de vocea țărei, căci își închipuiă
că nu eră răspunzătoare poporului român de faptele ei, dar că Puterile Europeane cele mari aveau să-i iea socoteală de modul executărei chemărei sale. De accea Caimacamii socotiau că ei pot
dispune de Capitala București ca și de întreaga țară și că, de aceea,
ci pot merge înainte cu îndrăzneală.
Caimacamii din București, rămâind însă izolaţi, în mijlocul unui
popor care de mult timp se frământă pentru a întră îîn rândul popoarelor celor vii, erau ca o iezătură învechită şi slabă, care se
desface și dispare, ruptă de torentul puternic ce se revarsă asupra
. “'Torentul a crescut și a trecut peste capetele reprezentanţilor
teocutului. De accea nici nu le-a venit în minte Caimacamilor din
Bucureşti, ca unor oameni mai bătrâni și mai experimentați, să facă,
ci, în cea întâi ședință a Adunărei Blective, propunerea, de a, alege
Domn al Valahiei pe Donnul ales de Adunare ea Electivă a Moldovei
“cu 19 zile mai înainte.
Această, datorie : clară și limpede nu s'a îndeplinit, și în a treia,

:
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ședință a Adunărei
dinaintea cuvântărei

Elective, îndrăzneala Caimacaunilor praf s'a făcut
tânărului Vasile Boerescu.

e

Dacă ar fi fost în Iași o Căimăcămie asemănată celei din Bucuvești, care ar fi fost rezultatul dobândit? Sar fi ales în Iași unul

din cei trei Candidaţi

la Domnie

ai trecutului,

și în Bucureşti acel

“Candidat pe care-l doriau şi-l impuneau Caimacamii. Ce situaţiune
s'a fi creat pentru viitor? Națiunea română ar fi trebuit în tot cazul
să înceapă, din nou o luptă mai grea, mai

gată decât aceea dela 1856
vingătoare.

energică și mai

și până la 1858,

îndelun-

în care rămăsese -în-

a
*

Să urmărim

faptele,

cari au urmat

în Iași și în. Bucureşti.

Procesul verbal VII îl Adunărei Elective a Moldovei, din 26 Ia

nuarie (7 Fevruarie) 1859:

N

Astăzi, în 26 Ianuarie anul 1859, deschizându-se a VIII-a, ședință a Adunărei, sub președința Inalt Prea Sf, Sale păr. Mitropolit. ...

1. Demisia

dela mandatul

de deputat

al d-lui Nicolae

Istrati

din

25.

Ianuarie (6 Fevruarie) 1859, adresată Adunărei Elective a Moldo:—
vei
Ono-

rabilei Adunări Elective a Moldovei. Cer demisia dela mandatul de deputat

din partea, Colegiului orășenilor Capitalei.
2. Asemenea

demisia d-lui Grigorie

Se

Balș, astăzi

Ministru

|
de Finanțe.

3. Adresa d-lui Ministru Secretar de Stat al 'Trebilor din Afară către Pre-

ședintele Adunărei, prin care anunţă. cetirea, unui mesaj al Prea Inălţatului

Domn în cauza, demisionărei d-lui Lascar Rosetti din postul de Ministru de

Finanţe şi numirea, d-lui Gr. Balş la acel post.
4. Adresa d-lui Ministru Secretar de. Stat al 'Trebilor

străine

către Pre-

ședintele Adunărei, anunțând cetirea, unui alt mesaj al Prea Inaltului Domn,

În cauza, marelui act ce sa

săvârșit de către

fraţii noștride peste Milcov.

D-A Ministru al Trebilor străine: Mai întâiu

voiu ceti Mesajul pentru

demisia d-lui Lascar Rosetti şi înlocuirea sa prin d-l Gr. Balș.
« Domnilor,

„1 «După demisia dată de d-l Lascar Rosetti din postul de Ministru Secretar
de Stat la Departamentul Finanţelor, demisie pe care, în privirea, stărei să-

nătăţii d-lui Rosetti, am încuviinţat-o cu părere de rău, numind pe d-l Gr.
Balș în această funcţie, prin ordonanța din 24 ale corentei, No. 10, vă încunoștințăm

despre aceasta, spre regulă.

în buna și sfânta sa pază».

Dumnezeu

si vi aibă,

Domnilor,
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Domnilor,

actul

măreț

săvârşit

“TOL

în 'Țara-Românească,

prin care fraţii noștri de peste Mijlcov au întrunit âmbele coroane, a -Moldovei şi a Valahiei, pe capul Domnului Alexandru loan I. Unii din d-voastră
aţi fost de l-aţi felicitat şi aţi primit a sa îmbrăţişare ca, un simbol de unire,
căci v'a îmbrățișat ca Domnul Moldovei şi al Valahiei. [. S. m'a însărcinat
a vă ceti Mesajul privitor către acest act.
Adunarea, sculându-se în picioare, a salutat aceste acte cu de trei ori
repeţite urări: «Să trăcască Alexandru loan |! Să trăească România W»
După propunerea d-lui Z. A. Cantacuzino, Adunarea păşeşte, potrivitŞ
104 al Regulamentului, la numirea unei comisii, compusă de 6 membri şi
de Prezidentul Adunărei. Această comisie este însărcinată. cu pregătirea unui

proiect răspunzător la Mesajul IL. S. Domnului Stăpânitor,
Inalt Prea Sf. Sa Păr. Jitropolit cedând dreptul său de membru acestei
comisii d-lui Viceprezident P. Mavrogheni, comisia este constituită: 1. de d-l Mavrogheni; 2. de d-l A. Panu; 3. de d-l M. Kogălniceanu; 4. de d-l

N. Suțu;.5. de d-l C. Hurmuzalki;
C. Iacovachi.

Ordin de zi Dommesc
prin

telegraf, în 26

6. de d-l[. A.

către armata

Ianuarie/?

Cantacuzino;

7. deo d-l

Valahiei, . transmis din Iasi

Fevruarie

Principatele-Unite Moldova şi Valahia.
Noi, Alexandru loan |, cu mila lui Dumnezeu
al Moldovei şi al 'Ţărei-Româneşti.
|

1859:
şi voinţa națională,

Domn

La toţi de față şi viitori sănătate. — --—
Ordinul de zi către Armata 'Ţărei-Româneşti.
Fraţilor de arme!
“Am

primit cu mulţumire

manifestarea, simţirilor voastre

de

dovotament

către persoana, Noastră, căci acea manifestare o considerăm ca un jurământ
"sacru Întru sprijinirea, şi apărarea, principiului de frăţie românească, ce a motivat alegerea noastră de Domn

şi de Român

al Ţărei-Românești. Inima noastră de oștean

cu mândrie vede împrejurul nostru fiii României adunaţi într'o

singură şi aceeaș simţire de patriotism, de demnitate și de reînviere naţională.

Salutare vouă, fraţilor de arme!
Salutare steagului românesc, ce a fost purtat de Mihaiu Viteazul! Patria
română, și Noi Ne încredem simţirilor Voastre de militari, pentru observarea

strictei discipline, pentru păzirea ordinului legal şi pentru devotamentul vostru
pentru coroanele Moldovei şi a - Ţărei- Românești, întrunite prin voinţa naţiei
române din Principatele Unite.
“
Dumnezeu să vă ţie în a sa sfântă pază.
i
(5)

Alexandru

Ioan,

792
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_Depeşa telegrafică a Generalului armatei române
Costache Milicescu către Generalul Barbu Vlădoianu,

române

din Valahia, din 26 Ianuarie/7

din Moldova
Șeful armatei

Fevruarie 1859:

D-lui General B. Vlădoianu, confratele nostru.
Am supus Domnitorului nostru manifestarea de devotament şi de ascultare a oştirei românești.
|
Înălţimea Sa a fost pătruns de o vie mulţumire la cetirea depeşei voastre

și vă trimite alăturatul ordin de zi, spre a [i publicat și comunicat oştirei.
Totdeodată, ca general al ostașilor români din Moldova, am mulţumirea

de a transmite din parte-le

vii şi fierbinţi îmbrăţişări fraţilor ostași români

din 'Țara-Românească.; Precum
Dumnezeu

avem cu toţi acelaş nume şi aceeaș inimă,

ne va da acelaș viitor de glorie și de fericire.

|

|

După ordinul Inălţimei Sale, veţi contrasemnă ordinul 'de zi. .
Generalul oștirei române din Moldova, (s.) Costache Milicescu.
Şeful Secţiei (subscris) Maior Conţescu.

Ceremonia depunerei jurământului de către armata
patului Valahiei, în 27 Ianuarie (8 Fevruarie) 1859 :
In fine armia
Sale Domnului
Ion I, ce s'a și
astăzi Marţi, în

Prinţi-

românească primi, la 26 Ianuarie, ordinul de zi al Măriei
Principatelor-Unite 'Țara-Românească şi Moldavia, Alexandru
publicat îndată, după care luându-se dispoziţiile necesare,
27, la 11 ore dimineața, sa concentrat toată oștirea din

garnizoana Bucureşti în cazarmă” Alexandria, unde s'a săvârșit solemnitatea
depunerei jurământului de credință către Măria Sa Domnitorul PrincipatelorUnite şi cătrie Patrie.
o
Oştirea concentrată s'a compus: de regimentul No.:1; de cinci companii

din regimentul

No, 3 de pedestrime;

de escadronul al 3-lea din regimentul

de cavalerie ; din bateria de artilerie ; din comanda de pompieri ; din elevii
şcoalei militare şi ai şooalei de chirurgie, și de către toate gradele ofițereşti
din Statul-major al Ministerului ostășesc, şi adjutanţii domnești, cu toți cei
atașați la dânsele, și trei bande de muzici.
Ceremonia s'a deschis de faţă, cu onorabilii domni Ministri, domnii Deputaţi ai Camerei legislative, funcţionarii Guvernului, și o mulţime de cetăţeni, printr'un discurs ţinut către ostaşi de dumnealui Generalul oștirei
române din Valahia, care s'a primit cu aclamaţie generală de toată oștirea
și de. către toate persoanele aflatede faţă.

După

aceasta, sa cetit

ordinul

de zi al Mărici Sale Domnului, dat către armia română, care a fost întrerupt de aclumaţia de bucurie și de entuziasm naţional; iar după finirea
acestui ordin, sa săvârșit: prin Eminenţia Sa Părintele Mitropolit al 'Ţărei-
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„Românești jurământul de credință depus sub steagurile oştirei de .către
toate gradele ostășești, cari au sărutat pe rând crucea și sfânta Evanghelie.
Solemnitatea, s'a încheiat

prin. defilarea

trupelor, în prezența :Eminenţei

Sale Mitropolitul ţărei, a domnului Prezident şi a domnilor membri ai Consiliului administrativ, precum

şi a domnilor

Deputaţi. Eminenţa

Sa

Mitro-

politul ţărei, în tot cursul defilărei, a binecuvântat trupele, şi după finirea, ceremonici, le-a ţinut un mic discurs spiritual, privitor la solemnitatea acestui act.
Această solemnitate se va urmă în toată țara, unde se află oştire, atât
de linie, de graniţă, cât şi de jandarmerie,

ordonându-se

a se serbă

cu 'Te-

Deum și mese pentru toate gradele fără osebire, spre a luă toţi de o potrivă
parte la publica bucurie.
Aneză.—-

Cuvântul

rostit. de

Generalul Barbu

Vlădoianu:

Ostaşilor!

Cu cea mai vie mulțumire viu în mijlocul

vostru să vă. vestesc că Ca-

mera Electorală, după o desbatere din cele mai serioase de trei zile, Sâm-

bătă, la 24 ale curentei luni, prin deputaţii naţiei, într'o unanimitate,a ales,
după legi, Domn al 'Țărei noastre pe Măria Sa actualul Domn al Moldovei,
Alexandru loan 1 Cuza, care, din'

pate-Unite româneşti, Moldavia

acea zi,

este Domn

al

ambelor

și Țăra-Româneascii,

Princi-

|

: Acest rezultat fericit, care va glorifică în cternitate istoria naţiei omâne,
întruneşte armia ambelor
: Principate sub acelaș Domn. De accea să ne

felicităm că, astăzi ne-a învrednicit Provedinţa ca să depunem

jurământul

credinţei către persoana Domnului Aloxandru Ioan I- şi către: comuna Patrie, Principatele-Unite. Această zi au dorit-o secolii trecuţi, această zi: mărită o vor repetă-o secolii viitori. Persoana Domnului, sub ale cărui stindarduri ne adunim, va glorifică naţia noastră, prin principiul: unirei ce pre-

zintă. De aceea, să-l] îmbrăţișim cu credinţa și devotamentul cel mai neclintit, cari totdeauna, au. caracterizat pe ostaşul” român, când a fost: vorba
de Domnul naţional și de Patria sa.
"Să trăească Măria Sa Prinţul Alexandru Ioan I! Să irăească armata: Principatelor-Unite !

a:

Procesul ver val V

al “Adunărei

n

:

Di

Rleotive a,: Vialahici, din 26 Ia-

nuario (7 Fovruarie), 1859:
Astăzi,

Luni,

sala, seanţelor
ședința lu 11
:Prea.Sf.. Sa
a primit dela

26 : Ianuarie

anul

1859, ! : Adunarea.

Electivă

sa

adunat

în

sale. :Prea, Sf.. Sa. Părintele Mitropolit, Prezidenlul, deschide
ore,
Păr. Mitropolit, -Prez identul, comunică Adunărei 0 depeșă ce
:In.: Sa Domnul 'Ţărei, prin: care îl: invită să: comunice Adu4
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nărei, că Măria Sa a numit pe d-l loan A. Filipescu Prezident' al Consiliu-

lui de Ministri şi Ministru al Dreptăţii, și po d-l Nicolae Golescu, Ministru
al' Trebilor din Lăuntru, însărcinându-i să formeze un minister provizoriu.
D-l Nicolae Golescu, Ministru al: Trebilor din Lăuntru, comunică Adunirei

că d-lui, împreună cu d-l Logofătul Ioan Al. Filipescu, au luat frânele Guvernului, şi că Măria Sa a completat Ministerul, numind provizoriu pe:

d-l Barbu Catargiu, Ministru al Finanţelor ; d-l Ioan C. Cantacuzino, Ministru
al” Cultului și al Instrucţiei publice ; d-l Gr. Filipescu, Ministru Controlului ;
d-l Dimitrie Brătianu, Ministru Secretar de Stat la Trebile din afară, și po

d-l General Barbu Vlădoianu, Ministru al Trebilor militare.
După

propunerea,

unora din

membri,

Adunarea

însărcinează pe

a comunică Guvernului extract din Procesul verbal al

|
biurou

şedinţei din 24

la-

nuarie, care zi s'a votat
a fi aniversarea, alegerei Domnului.
Em. Sa Prezidentul comunică Adunărei că, în locul d-lui N. Golescu,
unul din membrii aleși a face parte din deputăţia către Domn şi care, din
înalt ordin, a trecut în serviciu 'public, a numit pe d-l Nicolae Opran a

face parte din această deputăţie, ca unul-ce a avut mai multe glasuri, după
ceilalți. membri. Adunarea aprobează.
După propunerea unuia din d-nii deputaţi de a se procede, conform art.

14 din Convenţie, la votarea Listei Civile a Domnului, Adunarea, consultată, hotărește a se numi o comisie pentru alcătuirea unui proiect de lege

întru aceasta, şi această comisie să fie tot cea numită în seanța precedentă
pentru alcătuirea regulamentului interior al
Se numește asomenea în unanimitate și o
și anume: 1) Prinţul Dimitrie Ghica, 2) d-l
Boerescu, ca să facă redacţia memorandului

„votat în seanţa precedentă.

Adunăroi.
altă comisie, de trei membri,
Dimitrie Brătianu, 3) Vasilache
explicativ al alegerei, care sa

Prinţul Gheorghe Ştirbei și d-l Z. Brătianu
viinţează, ca
la Puteri.

aceast memorandum

Tot într'această

propun, și Adunarea

să se dea Guvernului,
Ii

seanță, Adunarea

votează

un

act

de

încu-

spre a-l comunică
"
”

mulţumire

către

Puterile Suzerană și Garante; și însărcinează pe biurou cu formularea acestui
act, pe care să-l comunice Adunărei în cea dintâia şedinţă.
|
|

Prezidentul, consultând Adunarea, ridică seanța la 2 ore după amiazi,
amânând viitoarea întrunire pentru Joi, 28 Ianuarie.
a
|

Prezidentul, (subscris) Nif o n, Mitropolitul Ungro-Vlahiei.
Sceretarii, (subseriși :) A. Arsache, |. Cantacuzino, $.
:
Făleoianu. Sec. Turnavitu,

A pata zi după alegerea sa— în 28 Ianuarie (28 Fevruaric)
1859,— Domnitorul trimite d-lui Dimibrio Brătianu, Ministrul Afa4
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cerilor străino, următoarea, depeșă, telegrafică privitoare la, înceta- .
vea, funeţiunilor de Kapulchaia al "Tiurei-Românești ale d-lui Aristarchi, precum încetase din timpul Căimăcăumiei: de trei din lași a

mai fi Kapukehaia

al Moldovei Hatmanul Fotiade.

D-lui Dimitrie Brătianu, Ministru Trebilor străine în București.
Rânduirea unui Agent al Principatelor-Unite la Constantinopole. având a
se face în curând, Domnia-ta vei face cunoscut de îndată. domnului Aristarchi, actualul Kapuliehaia al 'Țărei-Românești la Constantinopole, că funcţiile sale au încetat din ziua alegerei Domnului în persoana Noastră.
($.) Alexandru

Ioan.

Dela 28 Ianuarie (9 Fevruarie) încolo încep în sânul amânduror
Adunărilor frământări mari și importante asupra cestiunei, cari sunt
faptele cari trebue să urmeze îndoitei alegeri. Discuţiunea e inaugurată în mod foarte caracteristic prin domisiunea d-lui KonaliVogoride din mandatul de deputat.
Procesul verbal IX al Adunărei

(9 Fevruarie) 1859:

Elective a Moldovei, din 28 Ianuarie

|

Astăzi, în. 28 Ianuarie 1859, deschizându-se ședința sub președința Inalt
Prea, Sf. Sale Păr. Mitropolit, se constată 41 membri faţă.

D-l secretar ]. Gane ceteşte demisia de deputat dată de d-l Nicolae Konalki-"
Vogoride în 28 Ianuarie (9 Fevruarie) 1859: -- Onoratei Adunări Elective
a Moldovei! Cer demisia din mandatul de deputat din partea colegiului

electoral al proprietarilor
Vogoride.

primari

ai districtului

(Aplauze). Demisia, se încuviiţează

D-l secretar

Grigoriu

cetește.

'Tecuciu. (3.) N. Konaki-

de Adunare.

raportul comisiei însărcinate cu. redactarea

unui proiect răspunzător la Mesajul Inălţimei Sale
Domnului Stăpânitor, în
privirea mărețului act de alegere ce s'a săvârşit de către frații noştri de
peste Milcov, recomandându-se d-l Kogălniceanu ca raportor.

D-l M. Kogălniceanu ceteşte Adresa răspunzăloare la citalul JMesaj al
Tăţimei

Sale,

care

cu

aclamații: și în strigăte

Alexandru loan I! se adoptează

de: Vivat Unirea!

de. Adunare. lar cuprinderea adresei

Vivat

este

următoarea:

«Adunarea

Electivă, a Moldovei, în ședința sa din 26 Ianuarie,

a

primit

cu entuziasm Mesajul Inălţimei Voastre, prin.care binevoiţi a o încunoştință
că Adunarea Electivă din ţara soră Va ales Domn al Valahiei şi că Inălţimea Voastră aţi şi primit frânele Guvernământului din București. „«Moldovenii nu așteptau mai puţin dela patriotismul fraţilor lor de peste
Milcov, iar această

Adunare

Electivă,

mândră

de

alesul ei şi de Domnul
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:

Voastră, 'nepregetând a răspunde

la chemarea

ce

Vi sa, făcut prin legiuiţii reprezentanţi ai ţărei surori, aţi bin
judecat de

simţimintele reprezentanţilor Moldaviei

aceasta aţi făcut un mare
dorințe a neamului

«Prin
amorul

şi de inima întregei haţii, căci

și puternic pas înainte

Întru

nostru — Unirea Principatelor.

un asemenea act,

Inălţimea

și recunoştinţa Românilor.

prin

realizarea eternei

Voastră 'aţi câștigat un nou titlu la
o

.

«In adevăr, chiar în ziua, alegerei Inălţimei Voastre de Domn al' Moldov
ei,
în 5 Ianuarie 1859, Adunarea, Electivă din Iași, reînnoind dorinţele
Adunărilor

ad-hoc, rostite cu atâta unanimitate în zilele memorabile de
7 şi 9 Octomvrie 1857, și de îndată apoi proclamânduDomnVăal Moldovei, a arătat,
întrun chip manifest, ce ides personifică în Inălţimea
Voastră și ce aşteptă

dela ocârmuirea Inălțimei Voastre... .«Adunarea, Electivă din Bucureşti, cu un patriotism

lauda, dând tot Inălţimei Voastre

clamându-Vi

de

unanimitaţea, sufragiilor : sale, și aşă pro-

Domn al Principatelor-Unite,

întocmai ca și Moldova,

vede

i,
'
mai presus de toată

a arătat

lumei că Valahia;

în Inălţimea, Voastră bărbatul chemat

videnţă pentru a întemeiă în faptă şi: deplin ' unirea, - âmbelo
r

singur Stat, Statul României !

țări

de Pro-

întrun

a

«Cuprinderea împărtăşirei ce despre acest mare act aţi făcut
marilor Puteri
ale Europei, și despre care ne-aţi dat cunoștință, a convins
pe Adunare că

Inălţimea Voastră aţi ştiut a apreciă, scopul actului: naţiona
l săvârșit de ambele Adunări și:a atribui adevăratul caracter ce sufragi
ul unanim al âmbelor
țări a voit a-i da...
ii
e

«Inălțimea Voastră, în. faţa, ţărei, aţi dovedit dar că înțelegeţi toată
mărimea misiei ce vă este încredinţată, și că sunteţi capabilde
a o aduce: la
bun sfârşit. Naţia:va fi recunoscătoare

de

nobila. iniţiativă

ce aţi luat.

Iar

Adunarea Electivă, în deplina armonie şi înfrățire ce: întâlneşte
'-în' țintirile

Voastre și ale ei, este mândră că Vă găsește precum .V'a
așteptat. Ea are
convieția, intimă că această norocită concordie seva. păstră.
și se va, întări
din mult în mai mult, până când se va puteă realiză cu
deplinătate marele

dor'al nației române... e cc
e
««Adunărea Electivă are dar deplină încredere în luminatul -Vostru
patriotism, în nestrămutata Voastră voință, în cunoscuta Voastră
tărie de suflet.
Ea sperează că Guvernământul -Vostru se va ridică la
acea putere -a:ener-

giei,

singură, .proprie de a. înlătură. toate

piedicile.

Cât

pentru

Adunarea

Electivă, întregul ei concurs este: de. mai înainte: încheză
șluit Inălţimei
Voastre. Şi declarânduVă că şi ţara este gata de a face -toate sacrificiile

cerute de o'așă: mare trebuință,. Camera este :în tot dreptul de a
se crede:
adevărata reprezentantă a simţirilor Moldovei.
N

|
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«Spre deliberaţia şi adoptarea măsurilor
Unirea Pr incipatelor să ajungă « fi un fact
pagul Europei, concursul ambelor Adunări
de întâiul ordin. Noi venim dar respectuos
șani a Camerelor din âmbele ţiri. |
«Adunarea, întocmai ca Înălţimea Voastră,
neţi

în

înalta

cipatelor-Unite.
«Ea, are

îngrijire

a

marilor

Puteri
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celor mai nimerite, pentru ca
definiliv şi recunoscut de areodin Principate este necesitatea,
a Vă. cere convocarea la: Focîmpărtășește speranţa

închezeșluitoare

ce pu-

existenței :Prin-

-

convicția

asigurătoare

pericolul desnădăjduirei

că ele nu ar voi

și în o prăpastie

a aruncă „naţia

română îin

de calamităţi, ci din contră,

prin

un efect al înaltei lor dreptăţi, ele vor împlini cele mai legiuite ale ei dorinţe şi vor întemeiă liniştea, şi. viitorul ei, consfinţind, prin un vot aprobativ, o
situație căreia puterea lucrurilor i-a întipărit -sigiliul destinului.
|
«lar Voi, o Doamne, chemat de Providenţă şi de nație pentru a pune cea
de pe urmă piatră la edificiul naţionalității române, la care de atâţi secoli
lucrează generaţiile noastre, urmaţi pe calea de patriotism și de abnegaţie .
ce aţi întreprins, și plin de glorie şi: binecuvântat de toată gura și de toată

inima, neamului nostru, veţi fi pururea întâiul cetăţean și binefăcător al.României, și cinci milioane de Români, dela Carpaţi până la Marea Neagră,
nu vor conteni de a Vă ură. cu acelaș strigăt, cu care astăzi -Vă aclamă
îmbele : Principate.

«Să trăcască Alexandru loan D.
D-l

Gr.

Sturdza:

Adunarea

din. “ara

Românească, “alegând

pe

Domnul

Alexandru loan I, a făcut un act măreț, fiindcă a proclamat Unirea Principatelor. -Prin o aşă, faptă, demnă de timpurile cele .mai glorioase ale României,. acea Adunare s'a făcut nemuritoare în analele patriei. noastre. Din
"momentul unde ni s'a deschis această strălucită eră naţională, noi avem cu
toţii o datorie. sacră de împlinit, datoria de a susţinea cu orişice jertfă, Unirea

proclamată și de a o înființă în mijlocul oricăror greutăţi. Unirea, care a fost
dorinţa naţională rostită de Divanul ad-hoc și care astăzi este proclamată
de âmbele Principate -prin alegerea unui singur Domn, acea Unire mântuitoare trebue să devie acum un fapt desăvârşit. Numai atunci va, recunoaște
Europa vietatea naţionalităţii române, -numai atunci ne vom arătă demni de
o soartă mai bună. Cel întâiu, cel mai puternic pas

pentru. a face în: faptă

"Unirea Principatelor este convocarea de îndată la Focşani a âmbelor .Adunări, cari de acum înainte nu trebue 'să mai fie decât părţile întregitoare
ale reprezentaţiei . noastre naţionale, una şi nedespărțită, Să ne simțim fericiţi,
domnilor, că trăim în o epocă așă de strălucită, și să avem adâncă, încr6der, că îndeplinind datoria noastră, de Români în împrejurările . de faţă,
i
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generaţiile viitoare vor vorbi de noi cu acecaş mândrie cu care vorbim" şi

noi astăzi de glorioşii noştri strămoși.
_D-

L. Catargiu:
Vad

|

că Comisia a

ieșit

|

din textul însăreinărei ce i s'a

pus. Ea a fost însărcinată numai de a pregăti un răspuns la mesajul Inălțimei Sale, iar nu de a propune întrunirea, Adunărilorla Focşani.
"D- Kogălniceanu: Ca răportator, sunt dator a mă explică, din partea
comisiei. Noi am căutat ca votul Adunărei să fie demn de sora noastră,
Adu-

narea din Valahia, care ne-a dat proba unui așă înalt patriotism
. Dacă am

şi fi ieşit chiar
din însărcinarea noastră, aceasta am făcut-o

de patriotism.

|

|

|

împinși numai

e

„D-l L. Catargiu: Pentru ca să se cunoască misia, ce a avut comisia,
rog
să se cetească Procesul, verbal al şedinţei trecute, unde să vorbeşte
despre
numire. Eu nu sunt contra întrunirei Adunărilor; dar cred că, mai
înainte,

trebue să ne înţelegem cu Adunarea de peste Milcov,
D-l A. Panu:

Inima mea bate

|

lovituri repezi, ca a fiecăruia Român în

momentele de faţă. Visul acel mareal naţiei române, ţinta tuturor suferin-

țelor, tuturor speranţelor atâtor generaţii,

cari au

căzut jertfă pentru

cauza

sfântă, iată-o îndeplinită ! Unirea, Principatelor este făcută! România măreaţă
şi plină de putere se avântă către viitor! România merge de acum pe calea
mântuirei și a destinului, care o așteaptă între celelalte naţii civilizate ale Europei ! O! să, salte! Să salte de bucurie bătrâni și tineri ! Dumnezeu s'a arătat
cu.0 protecţie învederată pentru naţia română! Nu mai poate fi îndoeală, nu

mai poate fi fricăîn inima nimănui: Dumnezeu, Dumnezeu ne protege
! Edificiul nostru social seclătină până în temelie; dușmani numeroşi
şi puternici

ne amenințau de pretutindeni; acei puţini cu credință păreau că văd -peirea

apropiată, când deodată alegerea Adunărei proclamă Domn un Dărbat
cu inimă

şi suflet mare; "Țara se bucuri şi sperează,

și iată că fraţii noștri Munteni

zie Domnitorului să personifice idea națională. Fii dar alesul naţiei române
!
Fii Domnitorul a cinci milioane ! Dumnezeu, Dumnezeu dar ne protege
! —'
Inainte dar, fraţilor, pe urmele patriotismului şi ale abnegărei ce ne
arată

Domnitorul nostru! Inainte pe calea datoriei, orişice jertfă ar cere împre-'

jurările !

"In faţa dar a mărețului

Aaa

|

a

act săvârşide
t Adunarea din

Bucureşti, noi să

rămânem indiferenți ? Noi să stăm neclintiţi la locurile noastre ? D-l
Catargiu,
în îngrijirea patriotismului său, zice că nu trebue să luăm asupră-ne
răspun-

derea privitoare şi pe Adunarea, din ţara
cu acei fraţi de inimă: mare, trebue să
Ei bine! unde să ne întâlnim ? Ei ne
un popul întreg, ca să se confunde cu

suroră ? Nu! dar trebue să ne întâlnim:
ne închinăm lor ca unor mari patrioţi.
dau coroana a trei milioane, ci vin,
noi, și noi să stim neclintiţi pe băn-:

cile acestea, să nu mergem măcar la margine să-i primim ? O ! inimile
Dom-
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niilor Voastre se exprimă foarte eloauent prin aclamaţiile unanime ce văd că
se ridică la cuvintele mele: La Focşani dar, la Focşani!
D-l Kogălniceanu : Vreau să răspund numai despre mărginirea Îndatori-

rilor ce.a avut comisia. Regulamentul Adunărei zice: 'că pentru a se răspunde
la vreun

mesaj,

Adunarea, si numească

o comisie de șase 'membri,

cu ma-

joritate absolută a voturilor. Acea comisie deci are dreptul şi este datoare de

a expune chiar simţimintele Adunărei.- Când Adunarea, ne-a rânduit, ne-a 'dat
mai mult decât a face osimplă redacţie; ea ne-a dat misia de a manifestă simţirile
ei; noi credem că tocmai aceasta am făcut-o prin proiectul de “adresă. Nu
„putem dar primi observaţiile ce ni se fac, că am fi ieşit din textul îndato-

ririlor noastre.

i

Ei

D-l Lascar--Catargiu : Nam vroit să împiedic manifestarea dorințelor Adu-

nărei, Am

voit numai

nire la Focşani.

să cer a se consullă Adunarea asiipra frazei de întru-

Dacă Adunarea

o primește, n'are decât să se rostească.

:

D-l Viceprezideni consultând Adunarea asupra adresei redactate. de comisie,
se primeşte în unanimitate de Adunare.
o
D-l Kogălniceanu ceteşte a doua Adresă călre Adunarea suroră din
Valahia, care cuprinde următoarele:

Di

«Fraţilor ! "A: trecut de abiă un an, de.când Adunarea ad-hoc din București, glorioasa voastră predecesoare, a adresat Adunărei ad-hoc din laşi

aceste cuvinte adevărat proorocii: — Patria, şi naționalitatea sunt în inima fie-

'cărui Român. Unirea a devenit credinţa, noastră. De acum, fie-ne soarta câţ
de contrară, Unirea este făcută. pentru noi ! —.
o
«Şi cu toate piedicile ce aţi avut, votul vostru din 24 Ianuarie a împlinit
marea proorocire!
|
:
«Chemând voi la tronul Principatelor-Unite pe alesul Moldovei, prin însuş
aceasta, aţi pus în lucrare marea şi eterna dorințăa naţiei noastre:— Unirea
țărilor surori.
«Glorie dar vouă, o demni fii ai României !.
e
«Unind sufragiile voastre cu. sufragiile noastre şi ridicând pe întrunitul
tron al lui Ştefan cel Mare şi al lui Mihaiu Viteazul
pe Alexandru loan I,
voi aţi dat lumei o dovadă că antica virtute romană încă n'a.pierit din inima
coloniștilor
lui Traian; voi vaţi făcut gloria familiilor voastre; voi

aţi -îm-

bogăţit istoria modernă a Românilor cu cea mai frumoasă a ei pagină, Adu-

narea 'Eleotivă a Moldovei, aplaudând a actul vostru de patriotism şi
la nobila iniţiativă, ce Domnul nostru şi: al vostru a luat, cu hotărire de a conduce

la un bun sfârșit marea lucrare, a votat alăturata adresă de felicitare,

—.

«Această adresă este însăş profesia noastră de credință, către «voi.
Precum

până acum

am fost strâns uniţi în aceleași idei, în aceleași dorinţe, în
ace=

leași suferințe și în acelaș scop, asemenea, fraţilor,

nu

ne îndoim că vom
*

Ei
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„fi una şi în adoptarea aceloraş mijloace, pentru a puteă cât mai curând pune

cea de pe urmă piătră la, edificiul naţionalităţi 'noastee. |
Si
„î «Vă 'rugăm' dar ca să vă uniţi şi voi cu cererea ce am adresat lui Alexandru loan I, ca așă'în curând, povăţuiți de marea idee și sub steagul
“Unirei, să ne întâlnim la Focşani, unde puind mână în mână, să le legăm

“atât de strâns, încât chiar soarta cea: mai rea să nu le mai poată despărți.

«Adunarea Electivă din Iași, delegând din sânul ei pe deputaţii anume:
-M. Kogălniceanu, A. Panu, |. A. Cantacuzino, P. Rosetti şi A. Mavrocordat
îi însărcineuză ca să fie către Adunarea Electivă din Bucureşti interpreţii
frăţeştei noastre iubiri. In îmbrăţișarea ce ei vă vor da, priviţi “ însăș îm-

brăţişarea a, două. milioane de Români din Moldavia. Ei vă vor rosti. din viu
-graiu toată admijrarea ce simţim pentru nobila : voastră purtare, pentru
aprinsul vostru patriotism, pentru rarul curaj cu cari ați știut a triumfă de pie-

dicile din lăuntru și de spiritude
l partidă.

„- «Aşă dar, fraţilor, dispară dintre noi toată forma, toată. deosebirea din afară!
Chiar numele Milcovului contenească de a mai există în limbagiul românesc!
Dumnezeu ne-a făcut un singur și acelaș popul. Acum a sosit timpul ca să şi
lucrăm ca un singur și acelaș popul.
N

«La Focşani, la Focșani dar! Și acolo, împreună cu Vinecuvâitarea Dum-

nezeului părinţilor noşiri, să serbăim marea sărbăloare : Invierea României.»
„„D-l Viceprezident consultând. Adunarea asupra acestei adrese, se primește
iarăș în aclamaţie, cu deosebire de d-nii L. Catargiu, I. Sturdza,A. Balș și

I. Pruncu, cari s'au abținut dela votare,

:.

-.

e

„D-l 0. Ghica. De 'vreme ce comisia însărcinată cu redijarea actelor, ce ni

s'au cetit, a îndeplinit misia sa cu atâta punctualitate,
eu. socot că ar fi de
datorie ca Adunarea să-i adreseze
un 'vot de mulțumire. : -.

Propunerea d-lui C. Ghica, este încuviințată de Adunare. :

Preşedintele consultă Adunarea

asupra chipului

Ste

după care “trebue

: să- se

înfăţişeze Inălţimei Sale Domnului Stăpânitor adresa votată de Adunare.

» D-. Kogălniceanu:

Eu socot să se rânduească

cari să înfăţișeze: Inălţimei Sale. citata adresă.
D-l

Viceprezident : N'arfi oare mai bine ca cu

să mergem:să felicităm şi: să îmmânăm

o comisie de opt deputaţi,

e
toţi

deputaţii împreună

Inălţimei Sale asemenea adresă ?.

Adunarea încuviinţează propunerea. d-lui „Viceprezident.
„„. Se':pășeşte la alegerea deputaţilor, însărcinați a merge:la Bucureşti
și: a
prezintă Adunărei de acolo adresa Adunărei din Moldova. Se. aleg cu majoritatea voturilor d-nii: Kogălniceanu . cu - 40 voturi, P. Roset. Bălănesc
u: cu
40 voturi, ]..A. Cantacuzino cu, 40 voturi, A. Mavrocordat cu. 40 voturi şi

„A. Panu cu 38 voturi.

e

mi

Să

.
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acestei 'desbateri 'a Adunărei Elective din Iași
trimite: Comitelui: Walewski în 28 Ianuarie (9 Fe-

vruario) o telegramă și un raport.

Iată, T'elegrama +:
: Principele --şi Adunatea ieau măsurile necesare. pentru a da faptului acum

desăvârşit o astfel de consistenţă,ca, să fie Unirea nedestructibilă, altfel decât prin -întrebuinţarea forței materiale. Câteva - săptămâni sunt necesare,
pentru 'ca afacorea să fie solid organizată, şi dorința, Principelui ar fi ca
Conferinţa :să se întrunească cât se poate mai tărziu, O adresă a Principelui

;e expediată tuturor Puterilor
rilor străine,

însărcinat

şi va, (i trimisă la Paris. -prin Ministrul Aface-

și.cu o scrisoare

particulară

pentru

lată Raportul:
Domnule

- Când

Dnpărat,

-

Ministru,

.

|

în scrisoarea mea, din 12/21 Ianuarie trecut, âveam

-E, V., că eu privesc cestiunea Unirei Principatelor

ca

|

onoarea

.

a zice

împinsă pe un po-

vârniș irezistibil, nu mă asteptam. |să „văd previziunile mele realizate așă
de iute.
E
Alegerea, unanimă de către Adunarea, din Bucureşti a aceluiaș Principe,
"pe care l-a' numit Adunarea, din Iași, a constituit Unirea deodată Și prezintă,

deliberărilor Europei un fapt însemnat.
[ imposibil

"mată

a. descrie

aci, -

entuziasmul, cu
.

.

care

această

ştire a. fost

acla-

:

Capitala a, fost iluminată trei zile dearândul şi preumblările cu facle și
strigăte : Să trăească Impăratul au: cutreierat oraşul. Fiecare înţelege că acest

mare rezultat e datorit uscendentului politicei Guvernului Maiestăţii Sale.
„Actele și faptele succed cu mare repeziciune. In 24 Ianuarie (5 Fevruarie) a sosit: în Iaşi știrea alegerei din București,

Noaptea,

Principele Cuza a

anunţat prin telegraf primirea: votului dat, şi în 25 Ianuarie (6 Fevruarie) el
a luat în stăpânire puterea, numind Ministerul său în București. In aceeaş
zi a trimis în Valahia proclamația, a căreia copie o anexez. Luni, în 26

Ianuarie (7 Fevruarie),:el a adresat Adunărei ' din laşi un Mesaj, pentru a-i
face 'cunoscut ce se întâmplase ; și. în acelaș timp unul 'din:ministri a dat

cetire unei Adrese a Principelui, trimisă la toate Puterile Garante, şi în care,
recunoscător pentru: voturile: amânduror țărilor pentru Unire, el se face apă-

:-rătorul acestei cauze şi se! declară gata reintră
a
în vieaţa privâtă, dacă Pu.
terile 'binevoesc 'a: da; Principatelor-Unite un Principe Străin.
Acest document foarte însemnat, prin moderaţiunea sa şi mai ales prin
marele .act de abnegaţie ce el conţine, va fi îmmânat E. V. de d-l Alecsandri,
Analele A. R.—Tom.

XXZIV.—

Memoriile Secţ. Istorice,

61
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-
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Ministrul Afacerilor străine în Moldova, şi acest .funcţionar binovoind a se
însărcină [și

cu

comunicărei

Hospodarului.

scrisoarea

mea, . am crezut, „nimerit a. trimete . 0

copie

a

Cetirea, ce s'a dat acestui act în Adunare a cauzat o sensaţie profundă,
Imediat s'a numit o comisiune, însărcinată cu: redacţiunea unei Adrese de
mulţumire pentru Principe. Această adresă a fost votată astăzi.
i

Insă această adresă: conţine 'totodată o. propunere, votată, iară în unanimitate, care arată .primul pas al uneia din măsuri de cea mai mare impor-

tanţă, pe cari le voiu analiză una după alta. Punctul de plecare a tot ce va
urmă, este. concentrat, în idea rezumată în telegrama de astăzi: — a organiză,

faptul Unirei şi a-i da, prin fuziunea imediată. a amânduror popoarelor, o astfel de consistență, încât să fe de . nevoie o o forță! materială pentru, a 'o

desface.
lată cari sunt acum măsurile, cari “vor fi luate una “după alla, dacă
sunt bine informat:
a
a
1. Votul dat chiar acum de Adunarea moldoiencască de a se concentră
amândouă Adunările la Focşani, sub. pretextul de a! face lucrările lor * mai
ușoare prin. reședința îîn acelaș oraș, şi pentru a, da ocaziunca, de a se confundă 'și de'a nu mai formă decât o „singură Adunare, „Chiar din ziua _s0sirei lor.
2, „Recepţiunea. în sânul Adunărei din Iași” a “Deputţiunei Aduriărei. din
București, care sosește în astă seară, pentru a “aduce: Principelui dorința Va-

lahiei, şi imediat trimiterea, la Bucureşti a unei „Deputaţiuni a Adunărei din
Iași. Deputaţiunea din „urmă e chiar” desemnată pentru a fraterniză cu Adunarea Valahiei,
|
_8.' Pornirea Luni, în G (18), a Hospodarului pentru Bucureştii, pentni, a fi

recunoscut de Domn, Şi convocarea de „Către; Domn a. amânduror” Adunări-

lor: la, Focşani. ” .

“4, "Venirea, Principelui la Focşani, „pentru :a se "ana acolo înn acelașîn

ca cole doui Adunări în 15 (27) ale: lunei acesteia. CC
5, “După întrunirea lor,

amândouă

Camerele

vor „cere “imediat

numirea

unui Minister unic pentru amândouă "Țărilo. cu reședința la Fe 0cş ani ; iar

directorii rămânând fîn mod: provizor. la, București și laşi . pentru cxpediiu
nea, afacerilor „curente și a pregăti trimiterea la Focşani a arhivelor. .Și a
cancelariilor. fiecărui Departament. Numirea Împiegaţilor. moldoveni și mun-

teni să fie: astfel,-ca: Muntenii să. vie în. Moldova şi Moldovenii în Valahia. Ale:
gerea: unui singur Comandant-sef „pentru. „amândouă, milițiile, însărcinat. a
organiză fâră întârziere; „mijloacele

- de

apărare, În: “previziunea. unui atac al

'Purciei. “Inlocuirea: cclor două drapeluri prin drapelul. românesc cu: trei: c0lGri— albastiu, gălben, Și TOŞer: Nu. se- ştie, încă cu certitudine, „dacă acele
.
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mai radicale, vor fi propuse de

Îînsuș Principele va luă iniţiativa, : însă, în

503

Cameră, - sau dacă

tot cazul,'ele vor fi

adoptate. |

6. Fiindcă în urma demisiunilor și alegerilor anulate sc vor face 16 ale-

geri nouă de deputaţi în Moldova

și Valahia, se va pune

alege Munteni în colegiile din Moldova, şi viceversa.
7. Se vor numi

întrunirei "Puterilor

comandanţi de piaţă la lași și

la

toată silința de a

Bucureşti

în “timpul

celor mari ale Statului la Focșani,. și până se vor

luă

alte: măsuri pentru administraţiunea acestor orașe.
8. Contractarea unui împrumut, pe cât va fi posibil, în Franţa,
“Excelenţa Voastră, puteţi vedcă din acest program, că Moldo-Valahii-'se
pregătesc

pentru

a lucră

şi a se organiză,

și cert

că “dacă

ei vor

se stabili pe aceste baze, va [i foarte grou a schimbă 'ordinea
cea nouă altfel decât prin o intorvenţiune armată.
Cauzele

luirei acestor deciziuni

sunt foarte. clare, şi nu

izbuti

de

a

lucruri

so face nici un

mister în această privire. lată argumentele. lor: «Obstacolul care până acum
a "împiedicat realizarea dorințelor noastre, eră separaţiunea de fapt, care eră
în contra

produce

noastră.

Puterile

amice,

pentru a în fiinţă

Unirea,

erau

silite a.0

cle însele, și atunci ele” întâmpinau, reaua voinţă a înimicilor noștri.

“Să răsturnăm această situațiune și să facem. asifel, ca” Puterile. să

nu mai

aibă a face, ci a apără combinaţiunea dorită, de noi; prin urmare să începem noi înșine a realiză Unirea. Odată ce am pus Înainte. principiul, să
ne 'grăbim a-l pune, în aplicare pr aotică, ca “Conferinţa cea nouă să recu-

noască, că numai cu violenţă, se

poate: desface

Puterile amice pot să se înarmeze
pentru

a respinge

cererea

unei

ce noi am făcut.

cu articolul. 29.

intervenţiuni

armate,

Atunci,

al “Tractatului de Paris;
precum

ele au

făcut

acum în Serbia. Dacă fara nu devine un teatru de dezordine, şi nu facem
în afară de fruntariile “noastre! nimic; dacă noi respectăm. Suzeranitatea,
Porții, nu € nici un motiv pentru a interveni cu o: armată, căci nu putem
crede că :Garanţia Colectivă, | „caro ni sa dat, ar somnifică antorizătca. de a

a
veni și a ne măcelări—.»
Tată cun aştern Românii piantirile lor; şi “ele capătă o nouă pulere prin
hotănîrea lor de a rozistă la o. agresiune a “Austriei

sau a Turciei, pentru. a

| pecetlui * cu sângele! lor, dacă. vă fi nevoie, „aceaștă Unire, pe. care, ei „0

cu orice preţ.

vor

"Dacă Spiritele, caut ajuns până. Ia “acâst: puil, se “poale: at ibia” “aceasta,
în inaite „parle, atiticlinei late, în ultimii tipi. “de şeful real al Căinhăcă-

miei: “din Iaşi, de d-l Anasiase “Panin” Din „capul, locului, a-l: Panu a înţeles
că se deschide o. noul “eră. „pentru, tara” sa, “și. „că dacă* pri "paşi. vor fi

bine conduși, pin o rezistență, moderată, dar hotăită, îîn, contră încălcărilor
Porții, aceasta vă duce în mod natural “spre Unire. Inaintea: alogeroi Domni-
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torului, el a presimțit că momentul. se apropiă, şi: Proiectul Univei, pe care
aan avui.onoarea a vi-l trimite cu scrisoarea mea din 12 (24) Ianuarie, eră,
făcut de însuş d-l Panu...

i

:

a

lvenimentele au realizat plunul său întrun mod. cevă, diferit, dar în fine
ea se află aplicată. "Ţina da E. V. aceste deslușiri, ca să atrag . atenţiunea
Voastră asupra acestui bărbat, pe care l-am aflat prin energia sa prudentă,
prin activitatea sa, prin ochiul său ager, singurul la înălțimea, situaţiunei. .

_D-l Panu ar fi putut fi Hospodar în locul Colonelului' Cuza,

dar

el:nu a

vrut aceasta, pentrucă el priviă pe Principele Străin ca complement indispen-

sabil ul Unirei. Aceasta este un merit mai mult al. d-lui Panu, și-l indic cu

încredere

ca omul

viitorului,

căci nu-l judec numai

după

date. îndoelnice,

dar pentrucă l-am văzut cum el sta neclintit în focul afacerilor, singurași

adevărata încercare pentru a apreciă valoarea oamenilor. -*
.
Pentru a se consolidă îndestul și pentru ă puteă prezintă Europei un
princip în adevăr serios. de organizare, Românii: simţesc nevoia de a aveă
înaintea, lor puţin timp,și au calculat că șase săptămâni sau două luni le

sunt necesare,

In această direcțiune, Principele

|

|

mi-a arătat

|

i

o dorință vie,

ca

Guvernul

Impăratului,
care a făcut atât de. mult pentru aceste ţări, să Dinevocască a
lucră astfel, ca Conferinţa să se întrunească cât va, fi cu putință mai târziu.
Am răspuns Alteţei Sale că,în lipsă de orice instrucţiune, eu nu pot să-i

zic nimic în această privire, pentrucă atitudinea mea trebue să fie - pasivă, :
Cu toate acestea am gândit că, tocmai din cauza acestei lipse de .ordine' a

E.. V.,'care nu mi-a răspuns la telegrama mea din 24. Ianuarie (5 Fevruarie),. nu-mi aparţine mie a face acest demers, şi aceasta explică paragraful al
doilea al depeșei mele telegrafice de astăzi. E. V. va binevoi a admite că

neprimind

nimic nici dela Paris, nici dela Constantinopole,

nici .dela

Bucu-

vești, am trebuit să mă aflu în mare nedumerire.
"Relaţiile vechi şi personale ce aveam cu . Principele, cu ministrii şi cu
membrii Adunărei, mă expun, în mod natural,a fi adesea consultat asupra,
ce ar fi de făcut în conjuncturi grave. Interesul

binevoitor, manifestat con=

tinuu de Franţa pentru Principate, justifică, în ochii lor,' cererea unui sfat,
adresat reprezentantului Franciei. Cu toate acestea m'am . ţinut în cea mai .
mare rezervă, şi dacă am vorbit de câteva ori, aceasta nu a fost decât pen- |
tru a sfătui prudenţa și mai ales mănţinerea ordinei interioare. Am mai in-

sistat mult, ca, nimic în „mișcare să nu miroasă:a revoluțiune. Le-am spus:

aci vă așteaptă inimicii, şi dacă se vor constată la voi .vreo dezordine

oarecari afiliaţiuni la doctrine rele, sunteţi pierduţi.

.--

sau

"Nu cunosc. cum faptele 'desăvârșite și acelea, cari se pregătesc vor [i apre- :
ciate; dar cecace trebue. să recunosc, eră, dificultatea de a. procede altfel. .

-
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Entuziasmul ţărei este așă de mare, că ar fi tras,cu sau fără voia, lor, pe şefi
și pe deputaţi. La cea mai mică aparenţă de ezitare din parte-le, afacerile ar fi fost tractate nu conform legii, dar în mod revoluţionar. Principele Cuza,

şi Adunarea, ascultând numai de convicţiunile lor, au înţeles foarte bine situ-

aţiunea, puindu-se în capul mişcărei, pentru a o dirige. Astfel ei au reușit
a mănțineă,

până

acum,

ţara în cea

mai

mare

liniște,

și vor izbuti, fâră în-

doeală, a.0o conservă în această stare.

Voiu adăogi că cuvintele
deschiderea

Camerelor

privitoare la, Principate, rostite de Impăratul la

în 8 Fevruarie, au decis măsurile enumărate mai sus.

„In timp de două sau trei.zile.a fost aci o - oareşicare incertitudine asupra ce este de făcut. Se doriă a şti dacă Maiestatea Sa Impăratul continuă
a acoperi aceste

țări cu înaltă, sa: protecţiune.

Ieri dimineaţa, telegraful ne-a adus textul cuvintelor privitoare
cipate, și când s'a văzut că Maiestatea

Sa Impăratul : constată

la Prin-.

că .reconsti-

tuirea Principatelor n'a dat satisfacere dorințelor legitime ale populaţiunilor,
__că Francia eră dispusă a face să prevaleze o cauză justă
urmă de agitare a dispărut.
Programul a fost hotărit în acea zi, aproape cum l-am
scrisoare, şi întâiul act a fost desăvârşit astă, dimineaţă
cerut întrunirea amânduror Camerelor la Focșani.
Cuvintele Împăratului au fost recopiate de o sută de

și civilizatrioe, orice
transcris în această
de Adunare, care a
mâni şi expediate în

toate districtele, unde vor cauză aceeaș emoţiune ca, în Capitală.
Românii

privesc aceste cuvinte

ca un titlu

nou, adăogat

la celelalte. la

recunoştinţa datorită Guvernului Impăratului. In nici o ţară, numele Maies-:
tăţii Sale n'a fost binecuvântat.mai mult. Şi dacă un popor nenorocit în
timp de atâţi secoli izbutește să renască, acest rezultat, va, fi atribuit în Ro-.
mânia mai ales Împăratului,.:
E

ii

.

*

„După aceste. adie vin din “Bucureşti deputaţiile pentru â felicită
po Domnitorul şi “Adunarea, 'Electivă din Iași.
|
Programul pentru prezentarea, “deputaţiei din Bucureşti dinaintea,
L..5. Principelui Alexandru Ioan ], Domn al Moldovei și al Țăroi|

Românești, în 29 Ianuaxie (10 Fovruarie) 1859, publicat
nuarie (9 “Fovruarie) 1859. Iaşi:
1 La 11 ore, oastea do toată arma
mare uniformă.
po
2. La 111/, ore, domnii mombri. ai

soral și: municipal, amploiaţii superiori
intră'în sala Tronului,

.

i

i

în 28 Ia-

va a

nșirată pe “piaţa Palatului îîn
e
Adunărei generale, corpurile profe- !

ai: deosebitelor

ministerii, ete. vor

.:80G

a
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3... 8 La 111/s ore, d-l Mini'alstru
'Trebilor străine va merge în :careta dom„„nească, escortată de un pluton de cavalerie, la locuința, Părintelui Episcop Arge-

șeanu, unde va găsi adunată deputaţia din 'Țara-Românească și o va întovără
și'la

palat: La trecerea cortegiului pe dinaintea oastei, aceasta va prezentă armele;

„muzicile

vor.sună

imne naţionale, şi la. sosirea. sa la, palat
patru
;

adjutanţi

domnești vor primi. deputaţia, şi. o: vor.:precedă în: salonul oval. ..:-.
4. La 12 ore, Măria Sa Domnul, pre.de:
ced
Statul at
major 'și însoţit -de
Ministrii săi, va întră în sala Tronului și se va sui: pe'tron,
iu i zu
-5. Indată atunci,-d-l Ministru al 'Trebilor: străine:.va' introduce : deputaţia
„română îii. sala Tronului și o'.va. prezentă Inălțimei.
Sale. ;.. . :.: re:
+6. In vreme: ce: deputația :va prezentă “Inălţimei Sale 'act
de: ul:
alegere a
Domnitorului al Adunărei Elective::din: București, artileria
va slobozi salve de

„tunuri în număr:de 101... iei
Ei
„+ 7.. După săvârșirea acestei solemnităţi, Adunarea generală. se:-va
întruni:
" „Spre:a primi. deputația română;
îi iii ec
ic apere pase

„8. Tot oraşul, seara, va fi splendid iluminat, în memoria. acestei,
zile” glo“rioase, și: în onorul deputaţici române.. :. -.i,.: adiee ii către ae
ia

n

iat

Ministrul Trebilor 'din afară, (subscris) V. Alesanări,

„. Relațiunea” oficială despre, priimirea Depulăţiei Adunărei Elective
a. Valahiei de -cătro Domnitorul „Alexandru Ion I, în 29 Ianuarie
(10 Pevruario) 1859,
aia pe i
SRI pati

„IL 8. Principele” Slăpânilor a. primit: în sală Tronului, Joi,: în 29:
Ianua- ie, pe: deputaţia .Adunărei: Elective din; Țara-Româncască, e i: îi tin...
„Această deputaţie se compuneă
din Prea,
: Sfinţia Sa Părintele Climent, Epis” -copul Argeşului, d-nii Scarlat: Kreţulescu, Alexandru. Floreseu;: Barbu;
Slăti- :
:neanu, Constantin Alexandru Rosetti şi Nicolae: Opran.: sro
cu n
Prea Sf. Sa Episcopul Argesului a rostit următoarele:

i

-

= Prea Inălțate: Doamne !:: „iii cr erect
ip pitt
„n: «Țara-Române
acea;ască
țară :soră
, a: Moldaviei, a atras: binecuvântarea, 'ce-

i» rului, insuflând
“pe 'toţi. fiii :săi- ca să : văi-alsagă. Domn. 'A-Totputârnicul”! să :

- vă “dea; ani mulţi și, fericiţi, pentru: ca. aceste «țări cari fiind;
despărțite, :au

suferit atâtea, nenorociri, să:se bucure, fiind întrunite,:de o:viaţă fericită,
sub
“i oblăduirea .Măriei !/Tale:+. Adunarea. generală: “Țărei-Românâşti:ino-a/
însăr"cinat: a:depune în: mânile Măriei Tale: acest act, prin. care. sunteţi. Alesul
ci;
».noi suntem fericiţi”a i-l:ad
însoţit uce
:cu :aclamăr
;ile poporului român:şicu

;m binecuvântarea! cerului. Să trăeş
: Măria
ti Ta, și Dumnezeu să.binecuvinteze țările creștine Moldova şi 'Țara- Românească ! 1»
EDO Zi mere stii
ni «După ace
d-lea;
Florescu cetâșt
actul. Alegerei
e. . A
mizat sad

-„uiuDupă: cotirea- acestui aet,:d-l : 0;. 4::: Roselli: zice lurmătoărele:i-a:+-
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„Măria “Ta ! Suntem "mândri și. fericiți că 'Adunarea Electivă; din Bucureşti
“ne-a .onorat.cu' marea și, frumoasa misie. de'a.depune coroana lui Mihaiu 'în

mânile" Măriei . “Tale, căruia

fraţii “noștri. de aici au. încredințat “coroana: lui

„„Ştefan.: Ceeace însă: înalți misia noastră şi face să: tresalte de: fericire inima

-: Măriei: Tale, este că Românii-Munteni au: coronat în Măria Ta nu un individ,

ci marile principii de vieaţă. ale naționalități noastre. - ::: -

pi.

i

«Românii dinMoldavia avură fericirea -de a proclamă cei: dintâi Unirea
acestor două trunchiuri ale aceluiaș trup, aclamată apoi în' unanimitate: “de „:einci milioane. de. Români: și de amândouă Adunările ad-hoc.
:.
-.:

|
«Sau mai găsit oameni cari au zis, chiar. în conferințele din urmă, "că
"- acele Adunări: nau fost exprimat . adevărata dorință „a: naţiei, şi : cererea
1 noastră. cea, mai : esențială, fără împlinirea căreia: -nu:ne este'cu putință a
trăi, fu din nou amânată. Cu inimile sdrobite de durere, .no: supuserăm; cu

„toate acestea, voinței

minorităţei Puterilor .chezașe, şi procedarăm: la: ale-

gerea Domnului. In momentul însă în care Adunarea Electivă din București
..Xoiă, să: înceapă -a .procedă la alegerea : Domnului său, fatala; prăpastie, în care

ne aruncă despărțirea puterilor administrative, se „arată înainte în'toată adâncimea, ti, şi în acel moment, mandaturii naţiei, stingând.cu lacrimile lor
focul, de ură și, de diviziune ce nenorocirile trecute „aprinsese între clase și
"partide, se! “Tuară/ unii pe alţii. în. braţe şi săriră, „cu „toții, fatala, , prăpastie,
"strigând : Să: trăească Alexandru loan 1! i
,
» «Toţi cei cari, străini 'sau Români, au fost. fu în “facel moinent soloinn.
istoriei omenirei, au zis: .:că secolii::de durere:și
în. analele
„Și unic; poate
;
umilinţă. ce au: tescuit' naţia română, în loc. de:a oiucide,:n'au făcut decât
--a comprimă a-ei putere, spre a o face“ astăzi, printr'o: singură săltare, a se
-tarătă deodată înaintea, Europei, tot. acea. naţie'jună și „puternică, pe care:ea
a fost. cunoscut-o când eră. bulevardul 'de: apăratoral ivilizaţiei contra barpent
VA
ORA
le a PE i
barismului.
«Măria Ta! In acest minut, când putem, în +sfârşit, și 'noi i ne; “ridică
--frunţile- fără : ruşine, şi a ne-uită cu. recunoștință, :„dar,. fără umilire; în faţa,

;: în acest minut când,i.stând pe tărâmul: Moldovei; simţira „toțiică
i. Europei
u+stăm; pe: sânul: aceleiaş mame; fie-ne iertat: a atrage: privirea: Măriei Tale şi
dia

Europei. întregi

asupra unui fapt

din cele :mai marin

sti

fe

-„Su««Numele +: Domnului - ales .de::Moldavia,:- în. momentul :: ce: [fu pronunțat; în
;i-mijlocul':Adunărei Elective din: București; avă; cum: zisorăm,: magicul.:efect
uta; înfrăți și 'a! întruni toate :acele':clase, a cărora. deshinare :şi;—+de“ce să:n'o
>» spunem'?=-. 2, cărora.ură și combatere iau: fost- condus demmai::multe::ori
e pat lot tin simi
i tota
nația română la peire.
«Acest singur fapt, inai nare! decât: chiar” acela; “din memorabila : „noapte
de 4 August: din. analele:istosiei (franceze ; iaceastă minune; 'ce:nici -o: putere
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omenească nar fi putut: îndeplini,

.

este de ajuns spre a arătă pipăit că cei

cari vor mai îndrăzni a refuză Unirei Principatelor, voesce a ne șterge
din
sânul naţiilor celor. vii. Totodată, această alegere este consfinţirea
unuia din
cele mai mari principii ale secolului nostru. Ceeace sabia celor mai
viteji,
Ștefan și Mihaiu, n'a putut face, Unirea Tronului Principatelor,
numele" Mă„riei 'Tale, ca, reprezentant al acestei idei vitale, a făcut-o în :o domnie.
de :
nouăsprezece zile.: Vadă acum cei cari cred că naţiile se câştigă prin sabie,

că adevăratele conchiste nu se mai fac decât

printr'o idee -mare și adevă-::

.

rată, şi înțeleagă, în sfârșit, neamicii noștri că pe cei cari Dumnezeu
i-a
întrunit, nici'o mână omenească nu-i va: mai: puteă despărţi.
„ «Primeşte deci, alesule al României, pe lângă coroana. Principa
tului de :
peste Milcov, ce suntem trimiși a-ţi aduce, şi inimile a două
milioane şi.
jumătate de Români, cari ne-au însărcinat a ți le închină,cu amor
şi 'res.
pect, şi a te asigură, că pe cât vei ținea cu tărie stindardul Unirei, al
naţio-.
nalităţii, al dreptăţii şi al libertăţii, Românii de peste: Milcov, ca
și cei de
aici, te vor urmă ca un singurom și strigând cu un singur viers:
''răească România, ! 'Trăească :Domnul Alexandru Ioan. 1!» „:

Strigările entuziastice răsunau pretutindeni în sală, iar Măria Sa Domnul
.

României a răspuns

«In numele

următoarele:

actu- lui
naţional

și măreț, prin

care

a

Adunarea -Eleetivă,.
din -

București a întrunit coroanele 'Ţărei-Româneşti și a: Moldovei,
declar că, pe:
cât sunt mândru de a Mă găsi înălțat pe tronul Moldovei, pe
atât sunt ase=
“menea mândru -de a; vedeă 'numelemeu înscris în rândul - Domnilo
r _'Ţărei-

Românești. In ochii

mei, actu
ce l
l-aţi

pesto Milcov, este triumful: unui

desăvârșit,

domnilor.. deputaţi

de -.

principiu . mântuitor, ce viează cu tărie în

inimile Românilor — principiul frăţici românești! EL ne-a scăpat de pierzare
:
în trecut, el ne reînvie în timpul de faţă, el ne va, duce la bine -și:la
mărire în viitor. Să triească, dar frăția românească ! Să, triicască Principatele-Unite
!»

Procesul verbal X al Adunărei
nuarie (10 Fovruaric) 1859: |

Elective a” Moldovei, din 29. Ia _

„Astăzi,în 29 Ianuarie, la 11 ore dimineața, sa deschis ședința
a. zecea
sub preşedinţa Inalt Prea Sf. Sale Păr. Mitropolit.
Se ceteşte apelul nominal, după care sunt faţă, 13 membri
.
DR

|

ve

D-l Preşedinte : Depulaţia din ţara suroră, venită spre a aduce Inălţim
ei: :

Sale Domnului Stăpânitor.actul alegerei săvârșite acolo, a arălat dorința
de a..salută pe Adunare. In această privinţă, biuroul a pregătit
un program.

D-l Viceprezident cetește următorul program : i
na
Șase deputaţi din Adunare .vor fi: însărcinaţi a introduce în:sala Adunăre
i
deputaţia dela București,: |
II
e
aa
aa
.

a

Pi
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Ajungând. în mijlocul salei, d-l Panu,
: .-:...și secretarii

vântul de salutare.
Vicepreşedintele

se vor

de : pe

tribună,

e
.
cobori întru

809

le -va, adresă cu-.
- depu-

întâmpinarea

taţiei și îi vor da acolaţia frățească. - . - - ;
Inalt Prea Sf. Sa va invită pe membrii deputației a luă loc. la scaunele
ce le sunt pregătite la biurou. .
:
Adunarea întreagă va salută, deputaţia prin: sa trească România !. Să
trăească deputaţii României !
Programul se adoptează de Adunare în unanimitate.
Cu încuviințarea: Adunărei se numește o deputaţie de șase membri, spre
a introduce pe d-nii membri âi deputaţiei din Bucureşti în sala şedinţelor.
Această comisie se compune din d-nii: Stefan Catargiu, P. Rosetti-Bilănescu,
lorgu
„A. Botez-Forăscu
, Radu, G. Cuciureanu.și M. Kogălniceanu.
"La 12 ore, membrii deputaţiei din București: Prea Sf. Sa Păr. Episcop
de “Argeș, d-nii Scarlat Kreţulescu, “Nicolae Oprean,. Barbu . Slătineanu,
Alexandru Florescu și Costache A. Rosetti intră în sala, şedinţelor, precedaţi de d-nii cestori şi însoţiţi de cei șase trimiși ai Adunărei..
Toţi membrii Adunărei stau în. picioare şi membrii deputaţiei au luat
o
loc în mijlocul sălii.
Atunci

d-l

A4.- Panu

se suie la tribună Și vostoşte

:.
partea Adunărei:
«In momentul de faţă,

următoare ca alocuţio din

îi
,
e
îmi pare, domnilor, că îngerul. lui Dumnezeu

stă

ridicat asupra noastră și. chiamă la, Vioaţii o nație. care semănă uitată de Dum.

i

nezeu și de oameni.

:

«Puneţi mâna pe inimile voastre ; ascultați glasul care se ridică dela. o
lature e -țărei până la alta; priviţi, împrejurul vostru și vă veţi "convinge că
învierea

«Ferice

României

este

bărbaţii cari,

decretată

îîn ceruri

şi se împlinește

pe

pământ.

luând inspirările lor din patriotismul . acel adevărat,

au lăsat egoismul și interesul de provincie de o parte și au cugetat la in.
teresul cel mare, la interesul naționalităţii.
«Ferice vouă, o! Românilor, cari aţi întrunit acum naţia noastră dela Carpe
paţi și până la Marea Neagră! . .::

«Ferice, o! fraţilor, cari ne aduceţi astăzi sotul” acest mare
„ Numele

voastre vor fi înscrise în. istorie,

de intraire

dar totodată “ele: vorfi rostite de

Moldoveni ca .niște. nume scumpe ale. fraţilor iubiţi, ce au adus speranța și
fericirea în - mijlocul familiei, unde doliul și duverea, însemnă lipsirea voastră.
ca,
Cine de acum ne mai.poate despărți?: Unirea, a pătruns toate spiritele,
aerul ce ea respiră. Ea a devenit -simţirea 'obicinuită,: idea, fixă a fiecăruia.

«Mulţi au-suferit, mulţi au căzut în luptele secolilor. Pământul României
e. plin. de martiri

necunoscuţi ; dar din

acele suferințe a

ieșit o. voie ; din :

810
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acele lupte! a urmat! o datorie ; din pământul ce căleăm s'a ridicat o pulbere
,

ca, aceea care a dat născare Grecilor, și toate au concurs

acum la îînvierea

României !
a
“«Uniţi dar, de acum, nimic să nu ne mai despartă! Europa va. vedeă,
că

naţia română are: o misie

de împlinit; noi

o: vom

împlini

cu derânitate

şi

bărbăţie, încât nici duşmanii noștri să nu poată nimic bănui. *
” «Salutare dar, fraţilor, de:trâi ori salutare din partea. Adunărei întregi».
Urmează aclamații generale de: Să

taţii din București !

răcasei,

România!

Să „tvăcască depu-

|

Atunci: vicepreşedintele şi "secretarii, coborindu-se. întru” intâmpinatea
de-.

putaţiei, le dau

acolația frăţeaseă, : şi Inalt Prea Sf. Sa Păr. "Mitropolit invită

pe membrii deputaţiei de a luă loc la! scaunele

ce sunt pregătite la biurou.

Adunarea. întreagă, salută deputaţiă : să răcească

deputaţii: români!

|

D-1 0. 4. „ Roselli so' suie la: tribună:

România ! Să trăească

e
îi

ae
pe

ÎN

ata

a

e

DOE

eNu știu' ce poate fi cel dintâiu cuvânt rostit” de: un Muntean, de un fost
Muntean pe: tribuna Adunărei Moldovei decât: Să trăească. România!
Cecace

zice fratele nostru Panu, sunt cuvinte ieşite din inima a cinci milioane!
'de
Români; nu, pot face alta decât ale repetă din cuvânt. în cuvânt. Românii
de peste Milcov sunt hotăriţi a susținea tot ce aţi făcut; sau a pieri.. Căci
ei

nu au uitat „cuvântul

bătrânilor, care zice: "Piară cât de” mulţi "dintre : noi,

nuniai. să 'rămâe tot "Țara Românilor, Și „voinţa naţiei

va,. fi respectată

de tastă dată; căci nici o putere nu va cuteză. a ne osândi,
că voim a (fi un
singur. trup; nici „0 putere, nu va mai „puteă trunchiă «ceeace Dumnez
eu a

întrunit»,

D-l Roselii se ; pogoară dela tribună,

trăească România!.

D-l Florescu se suie lă tribună:

,

însoţit ! «de nenumărate urări! de: Să

o

i

«Fraţilor compatrioți, Iertaţi emoțiile inimei mele, căci ele sunt produse
,
domnilor; de: spectacolul: ce: mă înconjoară, şi mai mult -de triumful. principiului împrejurul căruia, ne-am grupat,: D-l Panu, ne-a: adresat nouă cuvinte
de felicitare. D-lui a spus înainte că noi am produs obiectul sirbătoarei de

astăzi. Sunt cincisprezece luni de când,

în Adunarea

ad- hoc,

făcând

parte

cu d-l. Rosetti dintro comisie, vă adres o imulțuimiire. pentru “norocul - ce
aţi avut a pronunţă, voi. cei, dinti, acele „dorinţe! sfinte ale Românilor; Nu-i

modestie, daci Și. astăzi, ca şi atiinei, „xoiu zice, „Că: îarăș "voi ați. luat
ini-

țiativa. Voi, fraţilor, me- aţi, deschis. druniul pe” care ÎL “gonim de. şecoli „nenumărați, „pentru a, ajunge. la ținta; ce trebue să înc! condiucă la gloria” str
1noșească, De aţi. fi "fost la București, În
î nijlocul „nostru, aţi A simţit Gu mai
multă putere” tot ce aro' de sacri această serbare națională.” Puţine sunt

|
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de zis, după cuvintele atât de elocuente
ale d-lui Panu. Voiu aruncăo privire :retrospectivă asupra evenimentelor trecute, ca, să. vă dau

cel

puţin.o

slabă idee. despre caracterul de sfințenie, ce poartă în sine ziua dela 24 Ianuarie. Atât în una, cât şi în cealaltă ţară suroră a noastră, am fost supuși de secoli la, aceleaşi calamităţi, la aceleaşi nenorociri.

de desbinare ajunsese la un așă grad, încât

La

noi spiritul

părintele cu fiul, frato cu frate,

nu se întâlniau decât numai spre a-și aruncă în faţă mănușa luptei și a,
sfâșierei ! Yoi, fraţilor, aţi luat iniţiativa, căci .ne-aţi arătat pe acela- care
ne-a adus înapoi în sânul patriei, ne-aţi arătat pe o persoană, care .reprezintă un. princip, principiul acela mântuitor al Unirei Principatelor, princip
"care trebue să întrunească două 'părți ale aceluiaș corp. 'Voiu adăogă că
Alexandru loan | înfăţişează și un simbol, simbolul păcei. şi al înfrăţirei
obşteşti, căci trebue să o zic, în minutul îîn care. s'a pronunţat numele Inălțimei Sale în Camera noastră, lacrămi de. bucurie au curs din ochii :tutu-

rora, când cu un minut mai înainte, nu prevedea cinevă alta decât lacrăimi
de -întristare şi de doliu.
o.zi pe

care

nau

Ziua

gustat-o

de

24 Ianuarie” este o zi măreaţă, pompoasă,

nici strămoșii noştri. E

se întâlniau,

înainte, în

lupte crâncene între dânșii, „astăzi ne întâlnim noi pe câmpul înfrăţirei
obşteşti. Eroii noştri, cu. sabia, voiau să. realizeze aceea ce, astăzi, se reali-

zează prin voinţa prea puternică, a “lui. Dumnezeu! Primiţi
Deputaţi, felicitările, Adunărei din București

dar, „Domnilor

pentrucă aţi pășit întâiu- pe

calea. cea "dreaptă și. glorioasă, care trebue să ne .conducă spre: regenerarea
naţiei. Să triească România una, și nedespărţită ! Să trăeascii,

nu: „Principer

tele-Unite, ci Principatul Moldo-Român I
Nesfârşitele adlamaţiuni de: Să "trăcască deputaţii din "Bucureşti ! s
trăcasci, Alexandru loan 1!. Să: trăească | „România! au urmat elocuentelor
cuvinte al d-lui Florescu. - i
a
A
Inalt: Prea, Sf. Sa Păr. Mitropolit, consultând, mai.i întăiu “Adiisarea, ridică

ședința,

,

li

,

.

y
d,

«

.

«

ea

a

(RI

AR
i

- Darea-: do seamă despre. primirea, , Deputaţiei Orașului București
de: cătro: Domnitorul

rie) 1859:

Alexandru Ioan ÎI, în 30 Jamuarie. (L: Povruua,

ae

SE

ta

it

i

„ Gonsiliului „municipal: din Bucurâști: n
:
" "Gonform. jurnalului încheiat la 29 ale izccuici luni de: onor.: “Consiliu, 4în
unire cui d-nii "deputaţi, subsemnaţii, "onraţi! du misia, a':merge 'în Iași - ca
să depue. Măriei Sale Domnitorului” omagiile de Gredinţă Și de devotament; ale

Capitalei București, îndeplinind-o

cu; "toată demnitatea; cerută, socotesc” de” a

lor datorie. a face” „cunoscut Onor. Consiliu,,. că așă după: cum: urmă ai isa
aşteptă cinevă, deputaţia, Bucureştilor fa primită”, în, „toate. orașele: co.
e cad îîn
Ti

|
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linia drumului dela. Focșani către lași, cu

toată onoarea şi bucuria locuito-

rilor, ale:căror' inimi erau încă electrizate de memorabila
faptă a Adunărei
generale dela 24 Ianuarie. A doua zi, după ajungerea
noastră în lași, d-l

Ministru
discurs:

din

Lăuntru
St

- «lnalte Suverane

înfăţișindu-ne
e

la Măria

al Principatelor-Unite!

«Cumplitele : calamităţi,
mai mulţi secoli, nu fură:
Dumnezeul părinţilor lor !
Provedința, prin Adunarea
la tronul ţărei, și astfel

prin cari trecură țările noastre surori în curs de
decât nişte încercări-ale . credinței Românilor în
Speranţele lor însă fiind mai tari decât dânsele,
generală a națiunei, dictă chemarea Măriei Tale

ne place a crede că a

suferințele în cari gemeau.

a

” «Destinul: Măria Ta, păstră în secretele

nurilor. lui. Ştefan: cel

riei 'Tale..

Sa,ii rostirăm - următorul
i

Mare

și

al

,

E

«Din urna Adunărei 'gânerale

subscris mântuirea

lor

-

din

sale divine actul de unirea -tro-

lui Mihaiu

"Bravul

a

a

de peste Milcov, ieșind

sub

sceptrul

Mă-

numele Măriei Tale,

Capitala București tresări de bucuria unei asemenea, fericiri
neașteptate, şi
ca centrul, în care se resfrâng ecourile urărilor de mulțumire
a trei mi- .

lioane aproape de locuitori, vine astăzi, prin noi, reprez
entanţii ei,.să depue.la picioarele Măriei Tale omagiile de credință
şi de devotamentul său
cel mai. nestrămutat, de care se: simte mișcată..
a,
«O sută cincizeci de mii de locuitori, Măria Ta,
„Vașteaptă cu braţele
deschise și: cu inimile bătânde de bucurie, ca să
Vă primească în mijlocul
"lor, fiindcă 'au o convieţie tare că Măria 'Ta le
aduci dreptatea, ' pacea, fră-

ţia şi prosperitatea, tuturor, - şi că, națiunea puindu-Vă într'o
mână : lacătul
trecutului și întralta cheia viitorului, veţi deschide
o eră nouă generaţiunei
„prezente, și veţi lăsă de moștenire virtutea şi patrio
tismul generaţiunilor
viitoare. Iată, Măria 'Ta, pentru 'ce strigăm cu toţii
și vom strigă totdeauna:
Să vă
dăruească

Dumnezeu

zile îndelungate

lucrare a.regeneraţiunei neamului româneso».
La acest discurs, Măria Sa. a binevoit să

nii următori:

e

și inimă

me

patriotică,

în . marea

e:
i o
răspunză cam în termi-

|

|
«Pe lângă cele ce am zis, ieri, Domnilor Deputaţi
ai Camerei! din Valahia, mai adaog d-voastră că Bucureştii având
o burghezie bine formată,
am.cuvânta. mă rezemă într'insa Și a. speră
mult dela - înţelepciunea:și
tactica ei.: Nu. pot zice 'tot așă și pentru Iași,
unde. această burghezie nu
se cunoaște, copleșită fiind de jidovime. Spuneţi
dar -concetăţenilor d-voastre
"că-Luni voiu plecă să viu în mijlocul dumnealor,
'ca.să ne cunoaștem : mai.
bine și să-ne punem pe lucru, căci trebue
să isprăvim: odată cu formele
și cu vorbele».
e
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„leşind dela, Măria Sa, ne : hotărirăm întoarcerea. pe a doua zi. “Dar mai
înainte de a porni ne aritarăm dor ința a ne înfăţişă şi la Măria Sa
Doamna şi d-l Colonel și adjutant Manu, șeful poliţiei, se însărcină a ne
anunță

şi a ne

vesti

ora în care

zăbovească din călătorie,

binovoi

putem

fi primiţi.

Măria

Sa,

ca. să nu

a ne primi la 9 ore dimineaţa.

ne

Primirea

noastră fu de Măria Sa cu atăta bucurie şi cordialitate, încât ne făcu a
crede că re aflim înaintea unei adevărate și demne de respect mame. După
depunerea . omagiilor noastre în numele Capitalei, Măria Sa împărtăși cu noi
-dejunul, în mijlocul unei vesele conversații, atingătoare de circumstanţele de
faţă. Incântaţi de o manieră atât de nobilă, atât de populară, $și” totdeodată
„maternă, săvârșind dejunul și având să pornim, îi ziserăm: Plecână, Măria
Ta, ducem cu noi cea mai dulce suvenire, că am văzut adevărata mamă a
concetățenilor noștri, cărora le vom spune că de acum nu vor mai fi or-

fani, şi că nevoile lor familiare vor găsi în inimă-ţi o adevărată compătimire.

Să trăiţi, Măria Ta, şi Dumnezeu să vă aducă, sănătoasă în mijlocul nostru!
„Aci împlinindu-se misia: “noastră, venim a rugă pe onor. Consiliu să bine„voească a 0 împărtăși. şi concetăţenilor noştri, spre a cunoaște rezultatul ei.
(Subscriși ) Ioan

Penescu,

Avram:

Gheorghiu,

Nicolae

Furcă,

Costache

Disescu,

Constantin.

Vasile

Comitele Walewski trimite prin Consulul Franciei la, Iaşi, în 29 Ianuarie/10 Fevruarie 1859, următoarea scrisoare Domnului Moldovei
Alexandru Ioan Cuza:
Principe ! Impăratul a primit cu un adevărat! interes scrisoarea, prin care
i-aţi anunţat alegerea voastră la Hospodorat, Simpatiile ce exprimaţi pentru
Francia şi pentru Maiestatea Sa l-au mişcat adânc, şi a aflat în limbajul

„Vostru aspiraţiunea

generoasă a sinițimintelor de

patriotism și de devota=

ment ce aveţi pentru patria Voastră. Asemenea simţiminte explică sufragiile
unanime, cari. V'au chemat la putere, şi întrânsele veţi află înşivă, încrederea
care vă este necesară pentru a face binele, ce se așteaptă dela Alteța Voastră,

„ Impăratul,

precum

ştiţi, sperase pentru națiunea română instituțiuni mai

conforme: cu dorinţele ei.: Dar cu toată imperfecţiunea lor, cele pe: cari le-a

primit. constitue un: progres. real, și puteţi face . mult pentru

destinele ţărei

“Voastre, puindu-Vă.. toată grija a le aplică, spre a arătă: lumei,

prin . între-

buinţarea. ce veţi face, că Românii erau demni de a obțineă mai mult, Sunt
interpretul Maiestăţii Sale Imperiale, zicându-vă că dorinţele sale vă i urmează
„în desăvârșirea acestei nobile şi grele intreprinderi.

&

Sunt fericit să Vă exprim această nouă dovadă de interesul ce-l poartă
„ Maiestatea Sa, Principatelor-Unite, şi Vă rog. să primiţi, în acelaș timp, feli- .
citările mele personale. . * 18.) Comitele de Walewski.

Si,

e

„n

DIMITRIE

A, STURDZA
cr

Procesul verbal No. VIal Adunărei Elective a Valahiei, din 29 .Ianuarie (10 Fevruarie) 1859:
Astăzi Joi, 29 Ianuarie anul 1859, Adunarea Elcctivă a ȚăreiRomânești
a ţinut a şasea şedinţă sub prezidenţia Em. Sale Părintelui Mitropol
it.

Em. Sa: Prezidentul face Adunătei urmitoarele comunicaţii :'

Demisia

Prințului Barbu Șlirbei, ca deputat al orașului Râmnicu-Vâlc
ea,

pentru motive de sănătate. Adunarea

primeşte și hotăreşte a se comunică

» Guvernului această demisie, spre-a procedă la o nouă alegere într'ace
l colegiu.

"Comisia însărcinată cu alcăluirea unui proiect de lege:
asupi:a Lislei
civile a Domnului . depune raportul său prin d-l Boeresc
u, raportorul Său.

Adunarea decide a se tipări mai întâiu acest raport, ca să se
împartă deputaţilor spre a-l studiă, și amână discuţia pentru seanţa de Marţi
3 Fevnruarie.
D-l Dimitrie Brălianu, în numele comisiei pentru redacția
Memorandului

explicativ, arată că comisia încă nu și-a terminat

lucrarea. şi. nu poate! de-

punc raportul său până Marţi, la 3 Fevruarie. Adunarea
primește.! - -„Unul din secretarii

Adunărei

dă cetire,

în numele

biuroului,

votului
de

mulţumire către Puterile suzerană și garante, exprimat în
seanța, dela 26
“Ianuarie și a căruia formulare a fost biuroul însărcinat a o
face. Adunarea,

primește

redacţia şi hotărește a se comunică

reprezentanţilor

“Guvern. Acest act se wa anexăla acest proces verbal.

Puterilor prin

„După aceasta, Eminenţia Sa.ridică ședința, și hotărește : următoa
rea şedinţă
pentru Sâmbătă la 31 Ianuarie, pentru asealege 2 secretari:
şi pentru ca d-l

- Ministru din Afară să comunice Adunărei răspunsul Inălţimei
Sale Domnului

la; întrebarea,ce i sa făcut, cum

Poartă.

a

trebue st .se trimită adresa „către Inalta
Da

„ Prezidentul, (subscris) Ni fo n, Mitropolitul Ungro-Vlahiei.
Secrotarii, (subseriși) A. Arsach e, $. Fălooianu,
S$. Turnavitu,

Anexa A.—Act de mulţumire al Adunărei Elective a Valahiei
6ătro
Marile Puteri, votat în ședința, dela 26 Ianuarie/7 Fevrua
rie 1859:
In ''seanţa dela .26 Ianuarie, Adunarea legislativă a-'Țărei-Româ
nești a.:s0cotit, că îndeplineşte-o 'datorie sfântă, și că este credinciosul
interpret al nației, votând, în unanimitate, expresia adâncei sale recun
oştinţe.
către Inaltele
Puteri Suzerană și. Garante, pentrucă au conservat din
„nou .și au: pus sub
puternica lor garanție, prin Convenţia dela 7/19 August
1858, vechile noastre

capitulaţii şi ne-au asigurat astfel deplinul exerciţ
iu al tuturor drepturilor ce

decurg dintrinsele.
i

A

IE

-

„. " Prezidentul, (subscris) Nifon,

Secretarii,: (subscriși): A. Arsache,

Si

Mitropolitul Ungro-Vlahiei.

S. Pălcoia nu,

S. Turnavitu.:
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Anexa B:—Demisiă din mândatul de deputat al orașului Râmnicu-

Vâlcea la Adunarea

Electivă

a, Valahici, dată de

Prințul Barbu

D.

Știrbei în 28 Ianuarie/9 Fevruarie: 1859:
Eminenţei” Sale Prea' Sfinţitul Mitropolit, Prezidentul Obșteştei Adunări:

Starea de astăzi a sănătății mele, precum e cunoscut de toţi, nu .m'a iertat,

nici mă va iertă multă 'vreme'a

luă parte la lucrările” onorabilei Adunări.

Acum; îndată 'ce primii 'dela secretaria președinţei
verificat de

comisia Camerei, ca să nu

stea

locul

actul de
vacant

alegerea mea,

și ca să se poată

procedă, la alegerea unui alt deputat, viu cu mâhnire a-mi da demisia de
mandatar al orașului Râmnicu-Vâlcea.
Sunt cu adâne „respect a Prea Sfinţiei” Voastre fiu sufletesc
(Subseris) B. D, Ştirbei, Ş

Anezba Q.—
— Raportul Comisiunii Adunărei Blective a Valahiei, irisărcinată, cu alcătuirea, unui proiect de lege asupra Listei Civilo a Dom-

nitorului, prezentat în 29 lantiario/10 Fovruario 1859:
Dre

:

tii

i:

i

:

pi

E EI a

Comisiunea însărcinată de a prezentă . -Onor. Adunării un! proiect relativ
la Lista, Civilă a Domnului, cu onoare, „si supune acestei onor. Adunări: lu-.:

crarea, sa.
aa
e
h
„ui
:,
In. virtutea :art.; 14. din Convenţia. din Paris” dela 7/19 August, Cameră, este
€
în drept a fixă, la instalarea Domnului, şi odată pentru totdeaţna, Lista sa Civilă, PO

a

DIE

Comisiunea. crede. că. suma. de 36. 000 galbeni pe an este. îndostultoare
spre a susțineă cu demnitate şi onoare pe capul ţărei noastre. Această, sumă. :
este mai în proporţie cu veniturile ţărei noastre, și oferi Domnului destule
mijloace «spre.a mănţineă; splendoarea.. tronului, 'nu..0: splendoare. de -un duh
de aparat și fără calcule, ci o splendoare demnă şi. simplă, așă: precum se

cuvine. șă o. aibă, un Domn constituțional, 'ce=și propune a regeneră o ţară;:ce
are: trebuinţă de atâtea îmbunătățiri :'materiale, și -ale : cărei: venituri 'au fost:

risipite fără nici un.rod, Această sumă se însemnează odată. pentru, totdea-.
una,” după cum zice ant: 14 din Convenţie, adică pentru. toată „Vieaţa. Dom=.

nului: Stăpânitor.

EI

Pentru" mai” multă! Togularitate îîn plata acestei. lista civile; şi pentru o mai mare ușurință, a: tezaurului public, Comisiunea: este, de opinie ca, conform cu.
|
ceeace: 'se: face' şi în alte State-ale Europei, Lista Civilă să, se plătească nnu pe
fiecare” ani “ci în 'rânduri, ădică regulat! la: începutul fiecărei luni.
Dar pe lângă Lista, Civilă, nnația, română să dea Domnului său şi un. palat
spre ailocui; acest: palat cată. “să fie aprovizionat” cu toate cele trebuineioase
vieţuirci: iinei persoane” de Tângul: Stiu, In âlte State, aceasta, se face pentru
.

*%
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fiecare Minister în parte. Palatul princiar, cu toate cele trebuincioase și cu tot
mobilierul său, este proprietatea naţiei. Comisiunea dar, conformându-se cu obiceiul general, este de opinie ca Palatul princiar să se dea în dispoziţia Domnului în: stare bună şi cu toate trebuincioasele, cu cheltueala Statului.
„ Odată, însă ce această dotaţie s'a făcut, odată ce Palatul s'a adus în bună
stare, rămâne a, se şti pe seama cui vor fi cheltuelile de reparaţii, pe seama
“Statului sau pe seama Listei Civile. Sunt două feluri de reparații: reparaţii
mari sau prefaceri radicale şi reparaţii de întreţinere, adică reparaţii ordinare. Pentru reparaţiile cele mari şi radicale hu este nici o îndoeală pentru
Comisiune că trebue să fie pe seama Statului.

Cât pentru reparaţiile de întreținere și ordinare, Comisiunea, având în ve-

dere puţina lor însemnătate, având în vedere abuzurile administrative ce se
făceau în trecut, cu ocaziunea acestor reparaţii, precum şi obiceiul care se
urmează în alte State, este de opinie ca aceste cheltueli să fie în sarcina
Listei Civile.

Comisiunea s'a mai ocupat și de modul cum are să se administreze

Pa-

latul princiar. Acest Palat cată să-și aibă un serviciu al său special, un mod
propriu de administrare. Cum să se facă acest serviciu ? Curi să se exercitoze

această administrare ? Cuvintele de delicateță şi de bună cuviinţă către persoana Domnului au făcut pe Comisiune să fie de părere ca Domnul chiar
să înfăţişeze Camerei : un proicot de legiuire specială, pentru ca apoi Camera
să hotărască,
De aceea, conform

cu toate câte sau

zis mai sus, Comisiunea

cu onoare

supune onor.: Adunări următorul proiect:
Ari. 1. Lista Civilă a Domnului va fi de 36, 000 galbeni pe an, odată pentru
totdeauna,
.
Art. 2. Suma din articolul precedent se va, plăti iîn douăsprezece
la începutul fiecărei luni.

rânduri,

Art. 3. Palatul princiar se va da în dispoziția, Domnului, dotat de către Stat.
Ari, <. Cheltuelile ordinare de întreţinere vor fi în sarcina Listei Civile.

„Ari, 5. Pentru modul

administrărei palatului,

un proiect de legiuire specială.
Membrii “Comisiunei, (subsceriși:) C. N. Brăiloiu,
V. Boerescu.

Domnul vaa înfățișă Camerei
C.

Bozianu,

]. Florescu;

Circulara No. 770 a Ministerului de Interne al Valahiei
prefecţii districtelor, din 29 Ianuarie (10 Fevruarie) 1859:

către |

Ajuns la Minister prin voinţa Tnălţimei Sale Domnului Tărei Alexandru
Ioan Î, m'am grăbit, prin circulara, cu No. 652, a vă expune întâmplările ce
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au adus la domnia acestui Principat pe Înălţimea Sa, şi consecinţele ce noul
Guvern trebuește să tragă după dânsul. >
O
|
Astăzi, că mi-am

împlinit

această

datorie, mă văd silit a face o lucrare

retrospectivă, lucrare ce s'ar fi cuvenit să se facă, în timpul acestor din urmă

trei luni.
ME
Intr'adevăr, dacă nu v'aș atrage

atențiunea

'
asupra Convenţiei dela Paris,

făcând prin d-v. s'o înţeleagă, toţi în literă şi în spirit, alegerea Domnului
nostru n'ar înfăţișă decât într'un fel mâglisitor emanciparea ţărei, regenerârea naţiei și

înălţarea dreptăţii pa

scaunul domniei, căci oricât de drept,

oricât de patriot ar fi Domnul, oricât de înaltă ar fi inteligența, și simţi“mintele acelora ce au astăzi cârma, țărei în mână, dacă condiţiile politice şi
sociale ar [i rămas

tot

cele

vechi,

negreşit

că

acelora ce-i servează ca ministri sar fi sfărâmat

voința

Șefului

Statului

și

împotriva unui sistem ce

fusese aşezat pentru peirea, iar nu pentru regenerarea României. Dar, domnule Administrator, să ne pitrundem bine că principiile Convenţiei dela,

Paris sunt cari o să schimbe faţa, lucrurilor în "Țările Române, și că, de-am
aclamat cu entuziasm ca Domn al țărei pe Inălţimea Sa Alexandru Ioan |
şi de i-am jurat devotament până la moarte, este încrederea ce avem în devotamentul

lui pentru principiile ce inaugurează

asigurarea ce avem că el va .protege cu bărbăţie
înlesnească cu dibăcie punerea ei în lucrare.

Convenţia

acea

dela Paris și

Convenţie şi o să

Cel dintâiu și mai fundamental principiu al Convenţiei este chezășluirea
de cele șapte Puteri a vechilor noastre drepturi, ca State europeane, ca State
autonome, State unde âmestecul străinilor ar fi considerat de acum înainte

ca o călcare a dreptului publi european și ca o violenţă (silă) făcută contra
libertăţilor europeane în genere.

Cele dintâi dar dispoziţii ale Convenţiei ne dau o patrie, căci numai
o ţară liberă, independentă, o ţară -ce protege pe fiii săi, poate purtă acest
nume, ce este sinonim de mumă,
.
“
Al doilea principiu fundamental al Convenţiei este egalitatea tuturor Românilor înaintea legilor; acest principiu domneşte pest
: toate
e
celelalte, el
este vital şi trebue să fie de acum înainte sufletul societăţii noastre ;, după

chipul și asemănarea lui trebue să, fie făcute toate legile, toate aşezămintele
acestei ţări.
a
Așă dar,

domnule,

de acum

înainte, administraţia,

ţărei,

fiind

liberă de

orice influință, de orice apăsare, de orice sili ar veni din partea străinilor,

ea rămâne

răspunzătoare

înaintea

naţiei

de toate faptele ei;

nimeni,

nici

Şeful Statului, nici ceilalți funcţionari nu mai pot aveă scuza, ca în trecut,
că voința lor nu este pentru nimic în relele ce se petrec printr'inșii, nimănui

nu-i mai este iertat a zice că tot ce' poate un funcţionar virtuos este ca să
Analele A. R. — Tom, XXZĂIV.—Aemoriile Secţ. Istorice,
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execute, cu mai puţină vigoare, răul ce-i eră impus.

Nu, cine va face răul

de astăzi înainte, îl va face din singura lui voință şi este un criminal.
Cât pentru

egalitatea tuturor

Românilor

înaintea

legilor, fiind o dogmă

a noului regim, ea dă administraţiei mijlocul de â rădieă nu numai în prin=
cipiu, dar și în faptă pe milioane de Români la dignitatea, de cetăţean. Legea

dar va fi mijlocul, ca vă face chiar o datorie neapărată ca, de acum înainte,

să aplicaţi

legile fără deosebire de clasă,

acest district după
ca în trecut, după

să tractaţi pe toți locuitorii

din

meritele lor personale, după calitățile lor morale, iar nu,
niște deosebiri convenţionale. Asemenea ea vă face'o

datorie ca să respectaţi şi să apăraţi cu energie toate drepturile ce au cotă-

țenii pe tărâmul legal al egalităţii și a ocroti, cu inteligenţă, toate interesele

ce vor căută să se desvolte într'acest cere de lucruri.
Gândiţi-vă un minut, domnule Administrator, și vă
mine, cât de frumoasă,

veți

încredinţă, ca

cât de măreaţă, şi totdeodată cât de lesne este misia,

d-voastrăde
, astăzi înainte, Intradevăr, doveniţi

de acum

înainte iniţiatorii

poporului la vieaţa, nouă, vieaţă de libertate și de naţionalitate, fără ca să în-

tâmpinaţi greutăţile penibile, amari,ce înfăţișă regimul vechiu; căci vă
„ aduceţi aminte câtă iscusinţă vă trebuiă ca să lămuriţi. drepturile fiecăruia,
într'o societate așezată pe privilegiuri, pe osebiri de clase, și câtă greutate
vă trebuiă ca să ţineţi cumpăna dreaptă, acolo unde influinţa personală supuneă, legile. Când astăzi, legea fiind egală pentru toţi, când societatea, ro-

mână a intrat în unitatea ei, exercițiul funcţiei d-voastre. devine simplu și
lesne. Vă aduceți aminte asemenea cu câte greutăţi puteaţi mănţineă ordinea

publică, acolo unde

mulțimea,

după pilda ce i-o da dela cel mai mic până

la cel mai înalt funcţionar, se învățase a nu mai respectă legile, acolo
mulțimea, majoritatea ţărei, nu se interesă, nici cum la liniștea publică,
nai bine puteă așteptă, iar“ mai rău eră peste putință ; când astăzi, care
Românul ce n'ar sări în ajutorul autorităţii, ca să mănţineţi liniştea

unde
căci
este
ob-

ştească ? Cine nu sar interesă la siguranța și la independinţa patriei, ce l-a
ridicat la dignitatea de cetățean, de Român liber? Cine nu sar interesă, la

statornicirea, legilor, când ele sunt pavăza ce ne apără şi soarele ce ne încălzește și ne luminează pe toţi deopotrivă? .

Până a nu sfârși, mă văd silit ca să ating o cestie care, deşi delicată,
însă ce n'o pot ocoli în circumstanțele de astăzi, fără ca să fac o abatere
din datoriile mele.

|

Cum aţi văzut, domnule Administrator, funcţiile

frumoasă,

măreaţă, lesne chiar;

d-voastre devin o misie

însă cu cât ca este mai

înaltă,

cu atât se

cere dela. d-voastră calități de inteligenţă şi de inimă de o naturi mai ose-

bită, şi adaog că se maicere

încă, ca nu numai

să primiţi,

în principiu şi

ca 0 datorie de circumstanţă, instituţiile şi regimul nou, ci ele să fie idealul
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d-voastră, să aveţi. pentru dânsele o afecţie călduroasă şi un adânc devotament, să fiţi pătrunși, în sfârşit, că dela triumful şi statornicia, lor atârnă tot
viitorul neamului român și toată foricirea d-tale ca cetățean ; căci cum am

mai zis-o, funcţionarii

sunt, acum, la, început

conservatorii,

nouălor

vului român

apărătorii

pe drumul

așezăminte,

înainte

cu osebire,

nu numai
popo-

cel nou.

Aveţi încă în. vedere, domnule
fiind de astăzi

mai

ci iniţiatorii, conducătorii

avantajul,

Administrator, că funcţiile publice ne mai
privilegiul

unor

familii și al

lor, ci o atribuţie a acelora ce o merită și o sarcină

pentru

protojaților

cei co o pot

„Durtă, la cea, dintâi abatere, la cea dintâi greșeală, Guvernul este hotărit să
fic, în măsurile de îndreptare, cu tăria, energia, şi imparţialitatea ce grelele
împrejurări impun astăzi Guvernului, singurul mijloc de a nu trece ca trădător
în ochii naţiei și ai Europei întregi, singurul mijloc de a face pe mulţime

să sc pătrunză că nimeni, fără osebire, nu poate clinti legile, fără să-şi iea,

pedeapsa. Dela d-ta dar, domnule, și numai dela d-ta, atârnă ca să înlesneşti
Guvernului mijlocul de a fi blând, fără de a fi nedrept. Dela d-ta și numai
dela d-ta atârnă astăzi să inspiri, prin purtarea d-tale, respectul către legi
şi către

autorităţi.

Te rog, domnule

Administrator,

ca toate câte avusei onoare

de a vă co-

munică aci să le repetaţi d-voastră funcţionarilor, ce sunt sub ascultarea
d-voastră, ca astfel, cu toţii împlinindu-ne datoriile, ce ni le: impune noua
situaţiune a ţărei, să putem a ne arătă înaintea Europei demni
ce ne-a făcut şi să meritim binecuvântarea generaţiilor viitoare.
Ministrul

din Lăuntru

Strigătul
— «la Focșani,la
narea

al 'Țărei-Românești,

Focşani» — revine

din

(s.) N.

de soarta,

Golescu.

nou

în

Adu-

Electivă din Iaşi.

Procesul verbul XI a Adunărei
„nuaie (11 Fevruarie) 1859:
Anul 1859, luna

Ianuarie

Elective al Moldovei,

în 30 zile. Şedinţa

din 30

Xl-a a Adunărei

Ia-

se ' des-

chide la amiazi. sub președința d-lui Vicepreşedinte P. Muvrogheni.
D-l secretar I. Ganea face apelul nominal, la care se află faţă 40 memDri şi absenți șase, şi anume: 1 în congediu, d-l N. Catargiu; 2 bolnavi,
d-nii A. Balş și D. Iamandi;

3 n'au 'venit, Prea Sf. Sa Părintele

lit, d-lor Iorgu Ghica și “Stefan Silion.
D-l secretar Hasnaş cetește Procesul verbal al şedinţei

Mitropo-

îi
trecute, care

se

adoptează de Adunare fără modificare.
|
|
D-l secretar A. Grigoriu ceteşte o adresă din partea locuitorilor ţinutu-
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lui Fălciu și orașului Huși, prin care felicită po Adunare
mul, demnitatea și dreptatea lucrărilor sale. (Anexa A.).

Se
către
D-l
tului

despre

patriotis-

cetește asemenea şi o adresă din partea comunităţii 'Târgului-Oenei
Adunare, tot în înţelesul celei de mai sus. (Anexa B.).
Kogălniceanu propune să se adreseze âmbelor comunităţi și ţinuFălciu, din partea Adunărei, mulţumire pentru simțimântul ce le in-

suflă, spuindu-li-se că Adunarea

contează și de acum

Adunarea, încuviinţează a se trece o asemenea
Procesul verbul al şedinţei,

pe

concursul

mulţumire
:

lor.

din parte-i în

D-l 0. Hurmuzachi, raportorul Comisiei însărcinate cu examinarea proiectului trimis de Minister şi atingător do modul cercetărei semilor eforiceşti,
cetește raportul acelei Comisii, prin care se propun Adunărei următoarele

dispoziţii, în locul acelei cuprinse în proiectul Ministerului :
Semile municipale se vor înapoia eforiilor respective, spre a se cercetă,
conform cu art.26 al Anexei lit. H din Reglementul Organic, ca şi în anii
trecuţi, adică în neființa deputatului ținulal, şi după aceasta se
pune, prin organul Ministerului din Lăuntru, cercetărei Adunărei.

vor

su-:

Această măsură va, fi însă provizorie și numai pentru cazul de faţă, ră-

mâind

ca, la, viitoarea organizare,

obiect. (Anexa, C.).
D-l Z. Catargiu

propune a

să se iea în privire și regularea acestui

se aplică $ 70 din Reglementul Adunărei.

D-l Cuciureanu : Aceasta nu e un proiect, ci numai un răspuns la o propunere a Guvernului; noi nici putem face proiecte.
D-l Cantacuzino: Din momentul ce Adunarea nu este împărţită în secţii,
propunerea, e privită ca urgentă. Comisia ce a fost rânduită a fost asemenea; lucrarea ei este iariș urgentă. Propun deci a se respinge propunerea

d-lui L. Catargiu.

D-l Ministru al Justiției:
Nu cred că este nevoie a se amână luarea unci
hotăriri. Departamentul din Lăuntru s'a găsit în faţa, unei legiuiri a Regulamentului

Organic, ce este încă lucrător, și în perspectiva unei nouă orga-

"nizări. Ce puteă deci Guvernul să propună în o așă epocă de transiție? EI
nu puteă, să facă decât aceea ce a făcut, adică de a propune iarăş o mă-

- sură provizorie, de a se aplică legea, veche fără a se prejudecă asupra nouă-

"lor așezăminte de făcut. Când însă Adunarea va declară că membrii ci nu
pot merge pe la târgurile pe unde stint aleși, spre a cercetă semile eforiceşti, membrii ei nu pot fi siliţi la aceasta ; dacă Adunarea, desărcinează po
Guvern de aplicarea art. 26 din Reglementul Organic, Guvernul nu se opune
la concluzia raportului Comisiei.
D-l P. Casimir sprijină aplicarea $ 70 din Reglementul Adunărei.
Se pune la vot concluzia din raportul Comisiei.
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Zece membri ccrând, se procede la aceasta prin -apel nominal.

Votează

pentru 27 și anume: d-nii D. Lupu Botez, P. Balș,1. Gheorghiadi, C. Ghica,
I. Donici, C. lacovachi, G. Cuciureanv, D. Corne, N..Canano, M. Kogălniceanu,I. Cantacuzino, P. Carp, N. Mavrocordat, A. Mavrocordat, A. Panu,
N. Pisoski, Rosetti-Teţeanu, |. Radu, Gr. Sturdza, A. Scorţescu, N. Suţu,
C. Hurmuzachi, A. Grigoriu, N, Rosetti- “Bălănescu, G. Hasnaș, |. Gane și
P. Mavrogheni.
Votează" contra 17 și anume: d-nii A. Botez-Forăscu, N. „Docan, G. Iamandi, P. Casimir, Șt. Catargiu, L. Catargiu, A. Muruzi, C. Miclescu, N. Milu,

I. Pruncu, |. Sturdza, A. Ciurea, P. Rosetti-Bălănescu.
D-l Vicepreşedinte
portul Comisiei.:

declarăcă

D-l Ministru de Fi ince

-

Adunarea a încuviințat

concluzia

din

ra-

cetește ordonanța domnească, prin care este. în-

sărcinat a supune Camerei un proiect de legiuire pentru o contribuţie de5
milioane, pe venitul. proprietăţilor funciare. D-l Ministru arată Adunărei considerantele unui asemenea proiect, după ecare apoi ceteşte proiectul împreună
cu lista datoriilor Statului.
D-l P. Balş: Cât deficit este pe anul 18582
D-l Ministru de Finanţe: Pe anul 1858 n'a fost deficit, ci mai ales un
oarecare spor ; însă aceasta eră numai fictiv, căci s'a fost insăreinat pe Stat
cu

un

Mare

împrumut,

pentru

acoperirea

acelui

buget.

Se ceteşte $$ 68 şi 69 din reglementul Adunărei.

D-l Gr. Sturdza: Dacă Guvernul cere

acest bir

pentru

a face

Unirea

Principatelor, cred că nimeni nu se va împotrivi, că mai ales.toți vom fi
gata a face jertfe. Dacă este însă numai pentru întâmpinarea neyoilor ordinare, apoi să .ni se înfăţișeze anai întâiu bugetul și apoi vom deliberă.

"D-l Vicepreşedinte + După, $ 68 din regulamentul Adunărei, discuţia
mează numai dacă se iea în considerare proiectul. .

ur-

D-l Ministru al Justiţiei: D-l Gr. Sturdza a prejudecat chestia, punând
în atârnare votul del motivele ce ar sprijini această dispoziţie; noi vom

răspundela aceasta, când va urmă discuţia. Noi vam rugat a -luă în dis„cuţie această cestie

ca

urgentă.: Dacă voiţi a intrăîn detaliuri, atunci nu

vă trebue trei zile, ci trei săptămâni. Gravitatea stirei

de faţă, cvenimen-

tele în cari suntem, impun Guvernului datoria sacră de a vă expune starea,
|
„
și a se pregăti.
D-l: Kogălniceanu : Obicinuit nu prea sprijin propunerile Ministerului. Din
-toate zisele ale oricărui Minister de mai înainte şi de acum, rezultă un fapt:
un deficit în exerciţiile cheltuelilor Statului ; lăzile sunt deșerte, nu sunt
“bani, și nu poate fi guvern :fără bani. Trebue să dăm; a amână cestia,

este a legă mânile Guvernului şi aceasta în niște timpi ca aceştia.
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Se pune la vot prin sculare și ședere, și "Adunarea

primeşte, în majori-

„tate,a se luă în consideraţie proiectul.
Se ceteşte $ 69 din' reglementul

atingător de urgenţă.

D-l Kogălmiceanu : Sunt pentru urgenţă ; și chiar

dacă coste să se

rân-

duească, și: o comisie, această comisie trebue să fie de urgenţă, şi
îndatorită

a-şi prezentă lucrarea, în 24 ore.
|
D-l Gr. Sturdza : Nu pot votă urgenţa, înainte de a aveă răspuns
la întrebarea co am: făcut.
Se
|
D-l P. Casimir: Nu înţeleg comisie de urgenţă. Dacă esto să
se rân-

duească

nărei.

comisie,

apoi ea trebue

Me

să lucreze

.

potrivit Regulamentului

Adu-

|

D-l Kogălniceanu : Comisia de urgenţă a fost aceea ce am rânduit-o
pentru

proiectul în' cazul eforiilor. Votul pentru Unire din anul trecut
a fost iarăş

„dupăo comisie de urgenţă.

|

|

|

D-l BRoselţi-Teţcanu : Văd că se propune urgență pentru proiect, și
apoi

rânduirea unei comisii de urgenţă; ori propunerea este urgentă
şi atunci.
trebue a se luă în desbatere, ori, dacă rămâne a se rândui comisie,
ea trebue

să fie după Regulament.

-

Ne

Se pune la, vot cazul urgenţei, şi cerearea 'prin sculare şi şedere
prezentând îndoeală, se procede prin apel nominal. “Votează pentru 22
și anume:
0. Ghica, [.: Donici, C. lacovachi, G. Cuciureanu, D. Corne, N. Canano,
Kogălniceanu, |. A. Cantacuzino, P. Carp, A. Muruzi, A. Mavrocordat,
A. Panu,

N. Pisoski, Rosetti-Teţeanu, Scorțescu, N. Suţu, I. Sturdza, C. Hurmuzachi,
A. Grigoriu, N. Rosetti-Bălănescu,- G. Hasnaș și P. Mavrogheni.
|

Votează contra, 18 și anume: A, Botez-Forăscu, L. Botez, P. Balș,
[. GheorShiadi, N. Docan, D. Iamandi, P. Casimir, Şt. Catargiu, L. Catargiu,
N.
“Mavrocordat, C. Miclescu, 1. Pruncu, P. Rosetti-Bălănescu, |.
Radu, Gr.

Sturdza, A. Ciurea, IL. Gane, N. Milu, St. Silion.
Şedinţa se suspendă pentru jumătate oră.
„La redeschiderea ședinței, biuroul dă cetire la două propuneri.

Cea întâi, subscrisă de d-nii N. Mavrocordat, .C. Miclescu, Șt. Catargiu,
Bălănescu, G. Iamandi, Gr. Sturdza, IL. Catargiu, Radu, Canano,
Forăscu,

Pisoski, Carp, L. Botez, N. Docan, Ciurea, propune a se face un
împrumut

în siguranţa dărilor ce țara este chemată,

impusă.

după art. 46 din Convenţie, a fi

.

Cea de a doua, subserisă de d-niill. Cantacuzino; Cuciureanu,
Muruzi,
“Panu, N. Rosetti, C. Ghika, A. Mavrocordat, [. Sturdza, Kogălnic
eanu, pro-

pune a se încuviință o contribuţie extraordinară și provizorie de 5 milioane
„asupra venitului funciar și numirea -unei comisii, care să chibzuească
modul
acestei impuneri.
m.
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Se pune în discuţie propunerea Întâia, ca fiind mai depărtată de proicetul
,
Ministerului.
*D-l Kogălniceanu : La, Fooșani ! | a stricat

toată

Adunare ca,

când

a votat

adresa, către Domn și acea către Adunarea din București. La Focșani dar!
Insă o Adunare, un Guvernământ întreg nu se poate transportă fără mijloace ; acele mijloace ne trebuesc acum şi cât mai în grabă. Propunerea ce
s'a cetit este

critice,

a se face un împrumut;

noi știm

însă, în împrejurări

cu ce greutate so pot face. împrumuturile

mai puţin

și cu ce dobânzi şi sa-

crificii. Cine ar puteă acum, în împrejurările grave în cari ne aflăm, căci:
sunt grave,

trebue

să o spunem,

cine

ar puteă

să ne încredinţeze

că vreo

casă oarecare sar găsi a ne împrumută bani, sau dacă -sar găsi, cine știe
când şi cu ce condiţii în adevăr jidoveşti. Până atunci, evenimentele ne-ar
luă înainte. Până acum, am făcut patriotism. prin dorinţe, patriotism

cu cu-

vinte;

acum

trebue

să le şi executăm. Fără bani, nu vom puteă face nimic; nedând bani,

se cer fapte. Am

putut face

orice

dorinţe cu inima ; acum

dovedim că nu avem curajul de a faco nimic, că tot patriotismul nostru se
mărginește în dorinţe numai. Se vorbeşte de deficite; aici nu o cestie de
deficite, acel deficit se va acoperi; vom cercetă semile, bugetele trecute,

vom fi aspri, căci trehue să fim aspri, o măsturisesc.
Cine a făcut acel delicit şi cine are a-l acoperi? Visternicii cari vor fi fost buni

vor căpătă re-

cunoștință, cei co vor fi fost răi vor plăti tot până la o pară. D-l Alecsandri

a zis, mai deunăzi, că banul e ochiul dracului; vom căută pe viitor o doftorie, ca aceasta să nu mai fio așă; acea, doftorie o şi avem, responsabili-

tatea. Acum însă nu e vorba de aceasta; acum este o cestie naţională, să
arătăm că avem inimă de a pune în lucrare dorința noastră. “Țara va cu„noaşte acum, ce suntem în stare să facem. 'Toate depeșile, toate scrisorile
ce sau dus dela noi, au arătat lumei că dorim Unirea, că dorim binele

naţiei noastre. Este însă o depeşă, care ar întrece pe toate celelalte; aceasta

ar [i: Proprietatea, mare, boierimea .vine a depune pe altarul patriei «cinci
milioane, spre realizarea votului din 5 şi 24. Ianuarie.

D-LP.
dorim

Casimir:

La

Focşani,

şi iar dorim multe!

la Focşani!

a zis d-l Kosălniceanu ; da,

Și eu mă 'unesc a face orice sacrificii personale;

însă aici sunt ca, deputat, vreau' să studiez mai întâiu proiectul, si mă gândesc asupră-i.

Ni se vorbește de deficite; deficite au fost,

suntem

mai de

mult deprinşi cu dânsele. Guvernul le-a acoperit în trecut cum a putut;
acum împrumuturile nu se pot face decât prin Adunare; Adunarea este

„chemată a deliberă asupra mijloacelor; de accea voiu să văd bugetul, să-i

„cercetez toate împrejurările. Atunci, văzând cu cât: cheltuelile au a. fi mai
cum putem
mari decât veniturile, vom chibzui. Fără rezoane binecuvântate,
-a pune "o sarcină asupra întregei ţări? Am fost şi sunt totdeauna pentru
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darea pe proprietate; o Cameră însă nu cred că poate luă, asupră-și, acum,

de a impune o dare asupra ţărei.

!

Sa

D-l Ministru al Jusliţiei : D-l Casimir zice că are scrupule de respectat;
zice că nu ar ști ce dorește țara. Insă, domnilor, d-voastră sunteţi țara
; și

apoi nu se aud în toată ţara, în toate zilele, aclamații că este gata a face
orice jertfă ? Propunerea de a face un împrumut este încă mai apăsătoare
pentru proprietari. Creditul se: reazim-pe
ă mijloacele ce ar aveă țara; când

vom

căută a face

împrumutul,

capitaliștii vor căută

de

bună seamă

unde

sunt acele mijloace. Ştiţi că mijloacele de astăzi ale țărei sunt acoperite
;
nu vom puteă aveă un împrumut, până ce nu vom înfăţișă mai întâiu mij-

loacele ce avem

spre

acoperirea,

lui. Se

face împotrivire

pentru

votarea,

acestor mijloace, sub cuvânt că n'ar fi pus în aplicare art. 46 din Convenţie.
Aşă dar, dacă ee face împotrivire pe aceste cuvinte a se impune o dare
pe proprietate, am

întrebă cu ce drept

urmează a se luă darea, dela locui-

torii țărani, când art. 46 din Convenţie! rostește egalitatea înaintea, dărei.
D-l L. Catargiu:

'Toate cele propuse

de d-l logilniceanu

și de d-l Mi-

nistru al Justiţiei sunt cuprinse în propunerea noastră ; pentrucă, prin art.
46 din Convenţie, se hotăreşte a se pune pe toți la dare, şi de asemenea

dări se poate

asigură

și împrumutul

ce

este a se

face; și -apoi

Comisia,

orânduită pentru cercetarea semilor, va descoperi cine a produs deficitele,
și acei bani împliniţi se vor vărsă iar în Vistierie, crezând totodată că la

asemenea, regulare se va ridică,
-şi capitaţia de asupra locuitorilor.

- D-l Kogălniceanu : D-l
sacrilicii; aici nu suntem

Casimir

numai

a zis că este gata, ca persoană, a face

simple

persoane,

aici

suntem

mandatarii

naţiei. “Țara și-a, manifestat prin aclamările sale dorințace are de a face sa-

crificii, eu nam desperat,
j nici. desperez
și este gata, la orice, când scopul e mare

de naţia
şi demn.

mea; știu. că ea a fost
Un împrumut se putei,

face foarte cu greu în timpii cei normali; acum îusă ar fi cu neputinţă, și

chiar deşi sar puteă ajunge a se face, ar [i cu pierderi enorme și. cu
condiţii jidovești, precum am mai zis. Mai bine ns vine să ştim ce avem
a da,
decât să ne supunem greutăților unui împrumut. Ni se spune că
nu sunt

mijloace; dar țăranul cu ce plăteşte? Cum, țăranii să urmeze a plăti şi noi

să așteptăm, până ce se va putea pune în aplicare art. 46 din Convenţie
?
Evenimentele însă nu așteaptă!- Aş vrea să văd la Guvern
pe acei ce se
'împotrivese astăzi, și sunt sigur că ar veni chiar ci să ne ceară înainte
de
toate mijloace. Bani ne trebue ; împrumuturi nu se pot face. Sprijinesc
pro-

punerea a se votă 5 milioane, și propun ca o comisie să se rândueasc
ă,
chiar din cei. mai mari proprietari, pentru a găsi modul împlinirei acelei

dări.Să votăm,

domnilor,

prin aclamaţie,

cinci milioane.

.

- .D-l Casimir : Ca persoană sunt galantom, ca deputat sunt
scrupulos. Art,
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„46 cuprinde în sine sămânţa adevăratei combinări a dărilor; să mi se înfăţișeze mai întâiu bugetul şi apoi vom aveă a hotărî. Sunt fudul de conştiinţa mea! Găsesc că un împrumut ar suplini la nevoile în cari suntem.
Aceasta este adevărul lucrurilor practice.
D-l Ministru al Trebilor militare : 'Toate

cele

zise de 4-1

Casimir

pot

fi foarte adevărate, însă lipsa, este iarăș foarte simțită: casa miliției deşcartă ;
lefile soldaţilor neplătite pe mai mult timp; lipsiţi de îmbrăcăminte; trebue
neapărat a se găsi mijloace pentru înlăturarea acestor nevoi.

D-l Gr. Sturdza : Mă unesc cu d-l Kogălniceanu, dacă se va, zice însă
că, suma cerută este pentru a susţineă votul din 24 Ianuarie.
Se pune lu vot prin apel nominal propunerea pentru împrumut.
Votează pentru 19 şi anume: A. Botez-Forăscu, Lupu Botez,N. Docan,.
G. Iamandi, D. Corne, P. Casimir, N. Canano, Şt. Catargiu, P. Carp,N. Mavrocordat, C. Miclescu, N. Milu, N. Pisoski, P: Rosetti-Bălănesou, |. Radu,

Gr. Sturdza, L. Catargiu, A. Ciurea, |. Gane.

-

-

" Votează contra 19 și anume: P. Balş, C. Ghica, I. Donici, C. Iacovachi,
C. Cuciureanu, A. Muruzi, A. Mavrocordat, C. Rosetti-Teţceanu, A. Scorţescu,
N. Suţu, |. Sturdza, I. Cantacuzino, A. Grigoriu, G. Hasnaş, A. Panu, C.
Hurmuzachi, N. Rosetti-Bălănescu, Kogălniceanu, P. 'Mavrogheni. |
Nu au fost la votare doi şi anume: d-nii Gheorghiadi și Pruncu.

"D-l Vicepreşedinte: declară că, pe temeiul art. 80 din regulamentul Adunărei, propunerea este respinsă,

fiindcă voturile exprimate pentru

și contra

au fost îîn număr egal.
Discuţia

se deschide asupra propunerei

a doua.

D-l Alinistru de Finanţe : Ministerul declară că primeşte această propunere.
D-l L. Catargiu : Propunerna aceasta cere și ea o comisie,

ca și cea dintâi

care s'a respins; prin urmare ar fi a reveni asupra unui vot dat.
"D-l Kogălniceanu : Este o mare

deosebire. Comisia ce se propune

|
acum

este numai spre a combină modul impunerei. Să votăm mai
care propune încuviințarea unei sume de cinci milioane.

întâiu art. 1,

pune la vot prin sculare și şedere art. I din. propunere,

care se > adop-

"Se

tează de Adunare; asemenea se adopteuză și “art. IL. Se pune iarăș la vot
prin sculare și şedere Întreaga propunere, 'care se adoptează de Adunare fÎn
unanimitate,
Se procede

!
la alegerea unei Comisii, compuse din şapte

i
membri, însăr-

cinată de achibzui modul impoziţiei a celor cinci milioane. Se aleg de membri ai acei Comisii: d-l Şt. Catargiu, d-l L.. Catargiu, d-l C. Hurmuzachi, d-l
N. Suţu, d-l [. Cornea, d-l G&. Cuciureanu,.d-l A. Muruzi. în»
Biuroul dă, cetire unei cereri de concediu pe

de
t
termen

“G. Iamandi, care se încuviințează de, Adunare: - : ..:

zece zile a.a lui

So
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Vicepreşedinte

ridică

ședința,

iar Adu-

marea, consultată, hotăreșto viitoarea întrunire pe Marţi, în 3
Fevruarie.
|

Vicepreședinte, (subseris)

AUrmează

„Anexa

P. Mavrogheni.

iscăliturile secretarilor Adunărei).

„l.— Adresa locuitorilor din districtul Fălciu şi din ora

$ul Huși către Adunarea Electivă a Moldovei, prezintată în 30
Ianuaric (Il Fevruarie) 1859:
|
Onorabilei Adunări Naţionale.

.

Patriotismul, demnitatea și dreptatea cu care onorabila Adunar
e

Naţională

a ordonat începutul lucrărilor sale, iar mai cu seamă înţelepciunea
cu care

“a știut: nimeri pe unsul lui Dumnezeu şi alesul nației,
în persoana Inălţimei
Sale Domnălui . Alexandru Ioan Cuza, carele cu adevărat
se socoate pala-

diul celor mai sfinte nădejdii ale naţiei, 'au deșteptat ca dintr'un
somn veşnic toată ţara, încât toţi se felicitează, toţi se inspiră de un viitor
frumos
pentru Români. De aceleaşi simţiminte pătrunşi până în adâncul
sufletului,

și ținutul Fălciului, cu obștia

"devotată a sa
reprezentanţii
duh sfânt, spre
Vivat deci

mulţumire
poporului
împlinirea
Adunarea

Naţia Română ! Totodată,

târgului Huși, iea îndrăzneală a depune cea mai

pe tribuna onor. Adunări, rugând pe Dumnezeu ca
nostru să fio şi de acum înainte însuflaţi de acelaș
dorințelor, cari sunt ancora mântuirei naţionale.
Naţională! Vivat Prea Inaltul nostru: Domn! Vivaţ
ținutul Fălciului cu obştia

aceasta, ca

și oricare

Român cu inimă simţitoare, nu poate da uitărei adânca înţelep
ciune și fru-

moasele sentimente patriotice ale d-lor Vornici Vasile Sturdza și Anastas
ie

"Panu, cari cu atâta, devotament naţional au diriguit frânele Guvernu
lui, încât
prin mijlocul atâtor valuri am. ajuns astăzi la acest liman fericit, Să
trăească,
deci nepreţuiții și prea, iubiții noștri Caimacami Vasile Sturdza, și
Anastasie
Pan
!. Numele
u
lor fie neşterse din inimile Românilor în veci, și faptele lor
“să fie de model pentru tot Românul.
.
.
|

AImeza B.— Adresa, locuitorilor orașului Tâvgul-Oenci către Adunarea, Electivă a Moldovei, din 10/22 Ianuarie 1559:
Onoratei obşteşti Adunări Naţionale a Moldovei.
Comunitatea orașului Ocnei.

|

Fiind mărginit, prin Convenţia din Paris, dritul persoan
elor, ce au putut
să ica parte la alegerea domnilor mandatari ai Adunărei
Naţionale, tot aceasta

a lăsat ncatinsă mângâierea, de .a puteă, apreciă „demnele
lor acţii.

Comunitatea, .acestui oraş, socotindu-și deschisă calea,
ca să poată, în acest

caz, a-şi arătă mulțumirea și regunoștinţa sa, crede de datorie
a nu-și înăduși
sentimentele, de cari este pătrunsăși a grăbi să le supue
onoratei Adunări.
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Cea întâi

dorinţă a comunităţii

este

îndeplinită,
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speranțele

sale

sunt

realizate şi ziua de 5 Ianuarie, în care s'a săvârșit alegerea la tronul țărei
a Domnitorului nostru Alexandru Cuza, vărsând în inimile noastre chezășluirea “fericitului viitor al scumpei noastre patrii, va fi atât de cu mare
dragoste amintită, ca şi numele bărbaţilor, cărora ţara a, încredinţat soarta.
Dovada caracterelor fiind faptele, dovada, mulțumirei și a racunoștinței
este, prin urmare, bucuria ce nu poate cinevă ascunde, când inima simţește
fericirea, de care s'a, cuprins. Nu știm cum sar puteă să arătăm bucuria ce
ne-a pătruns la sosirea, vestirei rezultatului alegerei; pentrucă nu găsim cuvinte să o numim, și pentrucă aceasta fu din rândul acelor bucurii ce, în
săltarea inimei, se primește cu lacrămile în ochi.

Domnilor Deputaţi! Voi cari aţi dat tuturor Românilor credinţa la care
aspirau; voi cari, adunând în inimile voastre dorinţele unei naţionalităţi apăsate şi persecutate; voi cari, primind

cea mai

gingașă sarcină ce poate îm-

plini omul în lume, sarcina de a ferici o nație și a-i da un

frumos viitor;

voi cari, prin luptele morale aţi pus inimile voastre a, se jeriii, prin necontenită priveghere și ispită ce urmează să aveți în toate cele ce săvărşiți; voi

cari aţi dat întâia probă de ce sunteţi hotăriţi a fuce; cum ar puteă cinevă
să vă mulţumească şi să vă răsplătească ? Niciodată oamenii, numai singură
posteritatea, numai Dumnezeul atotputernic are să îndeplinească aceea ce
noi nu putem decât să-l rugăm.
Si trăească Principatele Române Unite! Să trăiţi, domnilor deputaţi ! Trăcască iubitul

nostru Domnitor, pe care consimţimântul . vostru, prin luminarea,

Sf. Spirit, l-a ales ! Să trăească membrii încetatei Otimiicimii, prin ale cărora drepte și nepărtinitoare lucrări a putut ţara a-şi manifestă dorinţele sale,
lăsând în toate iriimile

neştearsa, memorie a numelor, cari se vor pomeni din

familie în familie şi din generaţie în generaţie, ca și ale acelor Eroi ai Românilor,

de cari strălucesc paginele istoriei noastre. Dumnezeu să dăruească

tuturor lungire de vieaţă, de sănătate, toate sufleteştile mulțumiri și curajul ca
să săvârşească aşezarea temeliei fericirei naţionale, dându-ne totdeauna de
aceste plăcute ocazii, în cari din adâncul inimilor noastre, cu familiile şi
!
copiii noștri, a chemă asupră-le binecuvântarea Lui.

Domnitorul, având a porni. spre Bucureşti, Ministrul de Interne
al Moldovei Vasile Sturdza, comunică, Ministrului de Interne al 'Țărei-

Românești prin otelegramă din 2 (14) T'ovruarie 1859 această ştire:
„ Inălţimea Sa Domnul Stipânitor Miercuri

în 4 Fevruarie, pornind a veni

la București, urmează

la Foeșanii-Munteni,

Joi seara

a 'mâneă

Vineri a prâuzi la Buzău şi a mâneă
ziua a întră în București.

a doua zi

la Ploeşti ; iar a treia zi Sâmbătă cu

S98..

|

-

DIMITRIE A. STURDZA

Monitorul Oficial al Moldovei publică măsu
rile luate pentru administrațiunea Moldovei în lipsa Domnitorului
,
Mesajul domnesc
vruarie 1859:

No. 40 către -Minsitrii Moldovei, din 4 (16)
FoAaa

Domnilor Ministvi,
Ca ales Domn

al Ţărei-Romă

nești, cerând trebuința neapărată a Mă duce
în sânul țărei surori, spre a răspunde la chema
rea unanimă a fraţilor Români de peste Milcov, vă facem cunoscut că
hotărîrea Noastră este a plecă
la 4 ale lunei
Fevruarie

din capitala Moldovei.

In

lipsa

“Noastră, Consiliul
Nostru de 'Ministri este însărcinat cu administra
rea, țărei, potrivit ordonanţei
Noastre sub. No. 13, alăturată aici.
a
Deosebita încredere ce avem în simţirile
D-voastre pentru binele public

şi pentru persoana Noastră no închezeșlu
ește în deplinitate despre „păzirea
ordinului legal, ce va urmă în lipsa
Noastră, și în această încredere avem
de mulţu

mire a vă zice: Rămas bun, Domnilor Minist
ri, şi revedere fericită,
N

,

Din ordinul

|

(Subscris)

Domnului,

Alexandru

(subscris)

Anezii.— Decretul No. 13 a]
Ianuarie (11 Fevruarie) 1859: Principatele-Unite Moldova,

lui Dumnozeu

Ioan.

Ministrul 'Trebilor străine,

și Valahia. Noi,

şi voința naţională, Domn

La toţi. de faţă și viitori sănătate. Am

:Ari. ]. In timpul cât vom

Domnitorului
o

V.

Alecsandri.

Moldovei,

:

din

|

30

Alexandru” Ioan I, cu mila

al Moldovei,.

-

decretat și decretăm următoarele;

zăbovi,. în. București,

Consi

liul Ministrilor este
însărcinat cu administraţia Moldovei și.
cu ținerea: ordinului legal şi a liniștei publice. ... ..
a
.
e
Ari. II şi de pe urmă.: Ministrul Nostru
Secretar de Stat la Departamentul
Trebilor străine este însărcinat cu exec
utarea ordonanţei de faţă.
Datu-s'a în Domneasca Noastri rezidență
Iași, la 30 Ianuarie, anul mântuirei 1859, şi al Domniei Noastre cel
întâiu, |
|
,

(s.) Alexandru

Din ordinul Domnului, Ministrul Trebi
lor străine, . ...
Pa

„ue

(5)

Ioan.

V. Alecsandri,
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Procesul verbal al Consiliului de Ministri din Moldova, din 4 (16)
Fovruarie 1859:
Incheiat în seanţa Consiliului Ministrilor din 4 Fevruaric, anul 1859, prin
asistența următorilor membri: .
Domnul

Ministru Secretar de Stat la Departamentul

din Lăuntru, Vasile

Sturdza; Domnul Ministru Secretar de Stat la Departamentul Finanţelor şi
| ad-interim

la Departamentul

Trebilor militare, Grigorie Balş;

Domnul

Mi-

nistru Secretar de Stat la Departamentul Cultului şi al Instrucţiei publice şi
ad-interim la Departamentul

'Trebilor străine, Costache Rolla; Domnul. Mi-

„ nistru Secretar de Stat la Departamentul Lucrărilor publice, Dimitrie Se. Miclescu; Domnul Director al Departamentului Justiţiei, Dimitrie Meleghi.
Consiliul ascultând cetirea ordonanţei No. 13 şi a Mesajului Domnesc,
prin cari se însărcinează pe Consiliul Ministrilor cu administraţia Moldovei

şi ținerea bunei linişte, până la întoarcerea. Inălţimei Sale, se cunoaşte permanent și hotăreşște a ţinea seanţă în fiecare zi la 12 ore dimineaţa, spre
conformare cu precitatele acte, şi dar încheindu-se Procesul verbal de faţă,
se va comunică tuturor. Ministerelor, spre știință, și se va publică prin «Monitorul Oficial», dimpreună cu ordonanța şi citatul mesaj.

* Procesul verbal AI
Fevruarie

a, Adunărei Elective : a Moldovei,

1859:

“Astăzi, în 3 Fevruarie 1859, a Xll-a şedinţă se

deschide la amiazăzi, sub

președința d-lui Vicepreşedinte P. Mavrogheni.
D-l Ministru Secretar de Stat al Trebilor străine ceteşte
mesaje:
Domnilor

urmiitoarele

Deputaţi,

: Cerând trebuinţa de a însărcină pe Ministrul Nostru
Departamentul

din 3 (15)
|

'Trebilor străine cu o misie

peste

Secretar de

Stat la

hotar, vă facem cunoscut

că, prin ordonanța Noastră din 30 ale curentei. luni, sub No. 12, am încredințat portofoliul său, ad-interim, Ministrului Nostru Secretar de Stat la Departamentul
.

Cultului și al Instrucţiunei publice.

Dumnezeu

să vă

ţie în a

sa sfântă pază.
"(Subseris) Alexandru

Din ordinul Domnului, Ministrul
|

Ioan.

'Trebilor străine,:
(subscris) V. Aleosanări

Domnilor Deputaţi,
"Prin ordonanța Nvastră din, 2 ale curentei, No. 14, însăreinând pe MiniGrigorie
Balş, cu îndeplinirea ad-interim a
59

strul Finanţelor, d-lui Vornicul

.
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funcţiilor de Ministru 'Trebilor militare,

lului Costache

până la întoarcerea d-sale Genera-

Milicescu, carele urmează a Ne acom
paniă

încunoștințium, Domnilor, despre
aibă, Domnilor, în sfânta sa pază,

aceasta,

spre. regulă.

la Bucureşti, vă

Dumnezeu

a

a

Din ordinul.

| Domnului , Ministrul 'Trebilor străine9 ad-interim,
CSARLCIIID,

“(Subseris)

Alexandru

să vă
o

Ioan.

n|

(subscris) C.-.Rolla.

Domnilor Depulaţi,
” Alegerea în persoana Noastră de. Domn
itor

al Țărei-Româneşti

pune datoria, plăcută inimei Noastre,
de a răspunde

Ne

im:

la invitaţiile ce Ni s'au

făcut de către deosebitele deputaţii din
București, în numele fraţilor noştri
de peste Milcov. Ne-am hotărit dar a
plecă la 4 Fevruarie din Capitala
Moldovei, spre a merge în sânul țărei
surori ce Ne dorește și Ne aşteaptă;
Această hotărire o aducem dar la cunoș
tința Adunărei Elective, și adăogim
că am încredinţat administraţia Moldovei
Consiliului Nostru de Ministri, care
de drept va intră în exercițiu și îl va
urmă cu deplină autoritate, în tot timpul
cât vom lipsi din Moldova. Rimas bun,
Domnilor Deputaţi, şi 'revedere

fericită,

i

|

.

,

e

(Subseris)

Alexandru

Din ordinul Domnului, Ministrul 'Trebilor
străine,

a

”

îi

:-

Ioan.

ae

(subseris) V,: Alecsandri.

Procesul Verbal VII al Adunărei Elec
tive a Valahiei, din 3 (15)
l'ovruarie 1859:
i
a
i
Astăzi, Marţi, 3 Fevruarie

1859, Adunarea Electivă

ținut a şeptea, ședință a sa, sub președin
ța

Em. Sale

a

Ţărei-Românești a

Părintelui Mitropolil.

- Em. Sa Prezidenlul, prin unul din
secretari, comunică Adunărci următoar
ele:
O depeșă

telegrafică a Prințului Miloș al Serbi
ei, adresată d-lui Petre
Derbescu, unul din deputaţi, prin care
exprimă plăcuta, impresiece a produs
asupră-l actul din 24

Ianuarie, pentru care. felicită Adun
area. (Anexa A.
O depeşă adresată Adunărei de către
locuitorii orașului şi ținutului Bârlad,
prin care ei exprimă sincerele
lor felicitări și aplaudări Adunărei
,. pentru
alegerea In. Sale Alexandru Ioan
1. (Anexa B)

Ordinea zilei fiind ca d-l Ministru
de Afar
mod s'a hotărît a se trimite" Adresa, Adun ă să comunice Adunărei în ce
irei către Inalta Poartă, d-l Dimi„trie Brălianu a răspuns că Inălţ
imea, Sa Domnul a numit o deputaţi
e, com- pusă de d-nii D. Ghica, Nicolae
Bibescu ŞI LL Filipescu; dar
fiindeă cel
dintâiu nu a primit această sarcină,
pentru neapărate interese de familie,
s'a
Încunoştințat Domnul, și nu s'a primi
t. nici un răspuns.:
|
E

:
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In urmă, Em. Sa Prezidentul a anunţat că la ordinea d6 zi este

asupra proiectului

discuţia generală

de

discuţie

lege

pentru

lista

deschisă,

asupra

acestui proiect, a întrebat cine cere cu-

vântul.

civilă

a

Domnului,

și. declarând

E

D-l Barbu Belu a zis că mai înainte

-

de a întră în orice discuţie, este

de trebuinţi, ca Adunarea să aibă. regulamentul său, fără de care crede
că
nu Sar puteă țineă o discuţie regulată,

|

"D-l Boerescu, ca membru al comisiei însărcinate cu redacţi
a regulamentului interior, răspunde că 'comisia nu şi-a terminat încă lucrăril
e, dar că
„le va supune Adunărei cel mult în trei sau patru zile.
|

D-l 7. E. Florescu zice că s'au propus aceste două lucrări . uneia
şi .ace-

leiaș comisii, crezându-se că se vor săvârşi amândouă odată.
Dar nefiind
putinţă, şi d-lui este de opinie a nu se discută lista civilă,
până nu se va

votă regulamentul Adunărei.
Adunarea, consultată asupra acestor propuneri, amână discuţia asupra listei

civile. până dup
. votarea
ă regulamentului. .

|

D-l Dimitrie Brătianu, în numele comisiei însăroinate cu redacţia unui
memorandum explicativ al alegerei Domnului, declară că comisia şi-a ter-

minat lucrarea.

|

|

Mai mulţi membri propuind ca să se tipărească mai întâiu lucrarea
co„misiei şi să se împartă deputaţilor; Adunarea, consultati, primeşte şi decide

tipărirea până a doua zi, Miercuri, şi discuţia să se urmeze

Joi, 5 Fevruarie.

în ședința

de

|

Eminența Sa ridică ședința la' 21/, ore după amiazi, anunțând următoarea ședință pentru Joi, 5 Fevruarie.
|
|
Prezidontul, (subscris) Nifon, Mitropolitul Uugro-Vlahiei.
Secretarii, (subserişi :) A.Arsache,

„Aneta A.—'Telegrama
(9 Fevruarie) 1859:

S. Pălcoianu,

Se.

Turnavitu,

Prințului Miloş al Serbiei, în 28 Ianuarie

Dela Belgrad la, Bucureşti. Către d-l P. Derbescu, Alegerea Domnului de
Camera, Naţională Mi-a făcut o plăcută impresie, încât vă rog să exprimaţi
Camerei complimentul meu, și să-i ziceţi să dea Dumnezeu să se întărească.
SR

(Subscris) Miloș, Prinţul Domnitor al Serbiei.

Anewa ..B.— Telegrama, adresată Adunărei Elective a Valahiei de

către locuitorii ținutului şi ai orașului Bârlad.

„ Adunărei naţionale din Bucureşti.
E
Fraţilor Români, Inștiinţarea ce am primit că şi voi, ca inspirați de ace-

leuşi naţionale simțiminte, ce deapururea

|

ne-au ţinut în strânse legături, și

,

+

|
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SE:

neavând alta în inimile voastre decât adevărata și stabila fericire a: României, în unanimitate aţi consimțit la alegerea făcută de noi, în persoana Domnului Alexandru Ioan I; acea, înștiinţare, zicem, a revărsat în inimile noastre

bucuria, cea mai

desăvârșită, pentrucă,

prin a voastră ajutorință, după atâtea

nenorocite secole: ce sau strecurat asupra, capetelor noastre, am izbutit a face

ca să reînvie amorţita Românie ! Glorie dar vouă, fraţilor Români, glorie de mii
de ori! Glorie pontrucă nobilele simţiminte, de cari sunteți caracterizați, vau

făcut a rămâneă în a voastră hotărire de unire, și prin aceasta dimpreună

"cu toţii am repurtat strălucita victorie. Primiţi
cere felicitări şi aplaudări..

„Nota

dar, fraților, ale noastre sino
a

publicată de ziarul oficial francez le' Moniteum

în 5/17 Fevruarie

1859:

|

Universel

Reprezentanţii Puterilor semnatare 'Tractatului de Paris se vor întruni: în:
curând în conferințe la Ministerul Afacerilor străine, pentru a examină re-;
zultatul alegerilor săvârșite în Principatele-Unite Moldavia și Valahia. ---

Procesul verbal VIII al Adunărei Elective a V. alahici, din 6 (1 8) Fevruarie 1859:
"
o
Astăzi, Vineri, la 6 Fevruarie anul 1859, s'a ţinut a opta şedinţă de Adunarea,
Electivă a 'Ţărei-Românești
, prezidenţia. Em. Sale: Părintelui Mitropolit.
sub
D-.0. Bozianu iea cuvântul şi zice că la . ordinea . zilei ședinţei' prece-

dente eră discuţia asupra -proiectului de lege al: Listei Civile, care s'a amânat

până la adoptarea regulamentului interior al Adunărei..E de părere că
ar. fi
o greşeală ca să se amâne orice' lucrare până la definitiva primire a .regulamentului, căci de sar adoptă aceasta
ca princip, am riscă a nu aveă nici-:
odată chiar regulament. De aceea: propune ca Adunarea'să adopte provizoriu:
regulamentul Adunărei ad-hoc sau al Adunărei Elective. a Moldovei, și atunci:
crede că sar putea - păși chiar la discuţia listei civile,. care -est6 o lucrare
urgentă și care, pentru motive de bună cuviință, delicateţă, respect, ce
suntem.

datori Domnului și nouă înșine, ar trebui să fie hotărită înaintea 'venirei Domnului între noi;
:
a
Ia
Sai
pa

D-l C. Brăiloiu 'răspunde că nu :crede așă, urgentă votarea listei
civile, în-

cât să trecem peste necesitatea, se ce simte de-a aveă, mai întâiu un: regu-.

lament; și adaogă că nu găseşte că prezenţa Domnului între noi poate
influ-:
ienţă, deliberările Adunărei, precum n'a stânjenit nici:pe Adunarea
Moldovei.
a o face. Și în acelaș caz am fi fost, dacă Domnul.s'ar fi ales dintre
noi.:
Crede mai bine.ca lista civilă: înteresând pe Domn, Ministerul să fie
faţă și
dela el să fie iniţiativa, și părerea, d-sale este a se amână această cestie,
până

după: facerea! regulamentului, care se va: depune: de comisie peste:două zile.
a

E

DR

ai

i
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D-l Bozianu replică că d-l Brăiloiu, nerăspunzând la propune
rea d-lui de
a se adoptă un regulament provizoriu, singur recunoaşte această necesita
te,
căci sa mărginit numai a contestă urgenţa votărei listei civile înainte
de
venirea Domnului. Chiar de se va primi de bună obiecţia d-lui, tot există

alte consideraţii ca să ne determine a întră în discuţie: starea de neactivi-

tate în care ar sta Adunarea până la primirea, regulamentului definitiv. Cât
.
pentru iniţiativa ce d-l preopinent crede. că se cuvine Ministrilor, oratorul
nu. 'vede ce ar aveă să apere Ministrii în discuţia acestei legi, care purcede
dela Adunare, iar nu dela Guvern. De aceea stărueşte în propune
rea sa.
„ D- Barbu Belu cere să stărueascii Adunarea în hotărirea, luată
prin pro-

cesul-verbal al ședinței precedente.

Mai multe voci îi răspund că nu s'a votat asupra acestei chestii.
D-l Dimitrie Ghica zice că, pentru aceasta, nu s'a consultat Adunar
ea şi
propune ca.lEminenţa Sa să consulte Adunarea asupra propunerei
d-lui

Bozianu.

a

o

|

D-1 Belu replică: ca dovadă că sa primit această propunere, este procesul
verbal şi cere a se ceti.
Se ceteşte şi se găsește că Adunarea s'a, consultat şi sa primit acea, pro-

punere.

|

D-l Bozianu

readuce cestia, po tărâmul dintâiu, și adaogăcă prin acel pro-

ces verbal, amânându-se

discuţia listei civile, Adunarea a modificat numai

ordinea zilei, cecace Adunarea este totdeauna, liberă a, face; prin urmare ce
oprește astăzi de a-şi schimbă, iar ordinea zilei și a reveni la discuţia listei
civile, de se va adoptă propunerea d-sale?
a
D-l Joan E. Florescu recunoaște că d-l Bozianu are dreptate, că a, votă,
lista civilă este o cestie de delicateţi și crede că în fond toţi d-nii depu-

taţi sunt” uniţi că trebue a se votă lista civilă; însă e de părerea d-lui'Belu

a o'amână,

după cum

s'a hotărit în şedinţa, precedentă.

D-l Bozianu vepetă: că Adunarea, n'a hotărît a: nu se discută

lista civilă,

ci: numai:a modificat ordinea zilei...
e
DE
e
D-l Joan Brătianu iea cuvântul și zice că Adunarea, când a amânat discuţia listei civile, credeă că comisia va primi regulamentul Moldovei, şi nu

va întârziă lucrarea; acum însă că această lucrare s'a întârziat, nu se cuvine
ca Adunarea să stea în nelucrare; şi. crede că ar fi bine 'să se primească
propunerea: d-lui Bozianu, fiindcă, Adunarea, se află în faţă cu. cestii urgente,
şi să'se voteze din proiectul comisiei cel puţin cifra listei civile, rămâind
celelalte părţi a se discută la timp...
:-.
II
>D-l- Boerescu, invocând uzul general al altor Adunări, și motivul de delicateță,şi de cuviință, aduce aminte că. comisia. aleasă şi-a depus proiectul,
și:nu e trebuință :să aștepte Adunarea săvârșirea,i regulamentului; so poate.
Analele A, R.—Tom,
.

XXXIV.—Aemoriile

Secţ. Istorice.
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prea bine să voteze de acum cifra listei civile, mai
cu seamă

că s'a, făcut

atâta, vorbire și unii din deputaţi și-au manifestat
opinii într'un sens și alții
într'altul,
|
D-l Costache Cantacuzino primeşte părerea
d-lui Boerescu pentru a se
votă, lista civilă, stăruește însă ca în alte lucrări
să nu mai intre Adunarea,

până nu-și va aveă regulamentul.
i
DAL Olteteleşanu zice că mulți nu cunose regulament
ul Divanului ad-hoc.
D-l Grigorie Filipescu răspunde ca să lase pe cei
ce n'au fost la Divanul
ad-hoc
să zică aceasta,

D-l Joan Briitianu:

|

|

Chestia este aceasta: Adunarea

simte necesitatea

ca,
ori de câte ori se va prezentă o cestie urgentă, până
la primirea regulamentului definitiv, să 'adopteze pe acela al Adunărei
ad-hoc? Sau are destulă confiență în înţelepciunea și disciplina sa, încât
să dosbată atât lista

civilă, cât și orice alte cestii urgente, și să le
voteze, fâră ca să se supue
la vreun alt regulament, decât la ordinea, ce va
trebui fiecare să păzească?

D-l C. W. Brăiloiu: Nu putem primi această propun
ere.
D-l Joan Brătianu: Dar nici Adunarea nu-și poate
legi, mânile și să stea
în nelucrare, până, când își va face
regula
mentul.”
Sa Prezidentul cere ca d-l Bozianu să-şi formul
eze propunerea.

Eminenţa

D-l 0. Bozianu:
tiile

urgente,

să ne

Propun ca, până la desăvârşirea regulamentului,
în cesservim

cu

regulamentul

Adunărei

din

Moldova,

de
vreme ce unii pretind că nu cunose pe acela al
Adunărei ad-hoc.
D-l A. Lahovari roagă pe onor. Adunare să primea
scă, pentru desbaterile
listei civile, pe acel regulament cu caro ne vom
sluji la, desbaterea regu-

lamentului

definitiv.

a

D-l 1. 1. Filipescu: Dacă comisiei, care este compu
să numai de cinei
“membri, i-au trebuit zece zile, până să facă, regula
mentul, cât timp va trebui
Adunărei,
care

este compusă din 77 membri, ca să-l discu
teși să-l adopte?
De aceea nu trebue să lisăm cestii urgente nehotă
rite până atunci.
„În

urma, acestora, făcându-se propunerea
de mai mulţi domni deputaţi de
a se consultă Adunarea asupra propunerei
d-lui C. Bozianu, se ridică d-l
C. Canta

cuzino şi zice

că, primindu-se

numai pentru două săptămâni,
D-l B.

Catargiu,

plecând

dela

regulainentul

principiul

”

Moldovei,să, serve

că un proces

Sa

verbal

|
aprobat

trebue să fie o lege nestrămutată pentru
Adunare, conchide că nu mai poate,
în urma

procesului verbal al ședinței precedente, să
intre în nici o discuție,

până când nu va avea Adunarea

un regulament al său; că altfel ar ajunge
ca fiecare să' dezică azi ceeace a zis ieri, şi
ca Adunarea să țeasă şi să desțeasă necontenit, fără a putea odată păşi înainte
.
|
D-l Dimitrie Ghica,
luând îndată vorba, roagă

pe onor. preopinent ca să
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nu mai stărucască în zisele d-lui, şi să revie asupra, unei cestii,
care, deşi

nu se hotărise, dar erăîn punctul de a, se vot, Adaogă
că necesitaţea de
a 'se hotări cifra listei civile esto în genere simțită de toţi,
și termină
propuind a se consultă Adunarea, dacă voeşte să intre în discuţie
asupra

acestei cestii.
|
D-l Bozianu răspunde că Adunarea însăș a cerut ca, în caz de ase
primi

propunerea d-sale, să nu fie obligată a se servi cu regulamentul
Adunărei
din Moldova decât în curs de cincisprezece zile; că cine
pune termin, primeşte lucrul. Cere dar să se pue la vot propunerea
sa.
In urma acestora, Eminenţa Sa, Prezidentul pune la vot cu
bile propu-

nerea d-lui Bozianu.
Numărul votanţilor 59, din cari: bile albe 26; bile
Propunerea se leapădă de Adunare.
D-l loan Brălianu depune pe biurou următoarea

negre 33.
|
propunere :

«Camera iea hotărirea că, dacă în intervalul primirei unui regula
ment
definitiv se va înfățişă o cestie urgentă, ea o va, discută,
fără să fic poprită de lipsa unui regulament; această hotărire va fi valabil
ă întrun termin
de cincisprezece zile.»
Această propunere o susține astfel: dacă ar primi Adunarea
de princip să
nu lucreze nimic, până nu va aveă un regulament,
ar atrage asupră-și o
prea mare responsabilitate, pe care, cu toată solidaritatea
ce există între
membrii ei, d-lui nu ar luă niciodată asupra-și, şi dacă
nu se va primi,
presumţia vă fi că deputaţii
vor să ție Adunarea, în neactivitate.

Em, Sa Prezidentul propune amendamentul următor:

«Adunarea primeşte principiul că dacă, până se va discută
şi sc va hotări
regulamentul din lăuntru al Camerei, se va înfăţişă,
vreo pricină care se
va socoti urgentă, atunci mai întâiu să se supue la cercetar
ea, Camerei

cestia urgenţei, care aprobându-se, apoi Camera să intre în cerceta
rea fon-

dului, şi această hotărîre va, avei, valoare numai pentru un termen
de cincisprezece zile.»
|
Cu aceasta se unește și d-l I. Bratianu, şi își retrage propunerea, sa.
Adunarea, consultându-se, primeşte propunerea, liminenţei Sale.
D-l V. Boerescu propune ca urgentă, și ca făcând parte din ordinea
zilei
cestia de a se hotări cifra listei civile, înainte de venirea Domnului,
iar”

cât pentru detaliurile proiectului, declară că se pot lăsăa so discută și după

votarea regulamentului. Demonstră urgenţa tot cu aceleaşi cuvinte, cu
cari .
sa servit și în discursul anterior: motive de delicateţă, ete.
D-l loan Brătianu susţine astfel urgenţa: până acum nici unul din
noi.

nu cunoaște pe Prinţ; prin urmare,ar puteă fiecare să-și enunţe liber opiniunca sa asupra

cifrei

listei

civile,

fără ca să i se poată

impută că ar fi
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oarecare în aceasta. Acelaș

poate așteptă, când Prinţul va, fi între noi.

lucru

nu se

mai

|

In urma acestei discuţii, puindu-se la vot, prin sculare şi ședere,
urgenţa,
se primește de Adunare.
E

D-l C. Cantacuzino se scoală şi invită Adunarea, ca de vreme ce a
primit
hotărirea cifrei Listei civile ca urgentă, să intre în discuţie. D-l Boerescu,

ca raportor al comisiei

însărcinate cu facerea proiectului de

lege asupra Listei civile, arată că a, fost de părere ca cifra să fie de
36.000

galbeni ; că din raport a putut vedcă onor. Adunare motivele
dominat la determinarea acelei cifre; şi că rămâne a se face

observaţiile ce va găsi de cuviință.

cari au prede Adunare

ă

o

„_D-l Dimitrie Ghica, cerând cuvântul, se scoală și face observaţie
asupra
cifrei de 36.000 galbeni,' zicând
Domn ales -de naţia întreagă, în
a Domnilor trecuţi, și care a fost
hotări o listă mai mare decât în

că nu înțelege de ce lista, civilă a unui
unanimitate,. să fie mai mică decât aceea
de 18.000 galbeni; că dacă nui se va
trecut, este de părere că ar fi de cuviință

să fie cel puţin egală,
|
a
D-l Bozianu, ca membru al comisiei acelui proiect, susține cifra, de 36.000

galbeni, zicând că: comisia, în facerea acestui

proiect, nu a luat
și 'nici n'a

putut să iea de normă șide regulator faptele trecutului, ci numai necesitățile

actuale, splendoarea

și demnitatea Tronului; că aceste. două consideraţiuni-au

făcut pe comisie să hotărască cifra, listei 'civile la 36.000 galbeni.
„D- Dimitrie” Ghica arată, că dacă: a propus o listă civilă mâi mare, motivul nu a, fost pentrucă ar voi ca viitorul nostru să se asemene cu trecutul;
„că este departe de inima d-lui o asemenea" dorinţă. Crede numai că'ar fi
logic ca lista civilă să nu fie mai mică în viitor, pe când veniturile țărei
„au să se îmmulţească, și când lista civilă ce se dă Domnului nu sunt nici-

decum bani aruncaţi pe fereastră, fiindcă cu o mână o primeşte și cu alta,

ne-o întoarce, cheltuind-o iarăș înlăuntrul

ţărei, iar nu la, străini..

D-l 1. Brătianu, luând vorba, se pronunţă asemenea pentru cifra de:36.000

„galbeni, pentru

două cuvinte:

l-iu, ca să arate Domnului și naţici că vrem

să fugim cu totul de trecutși să intrăm pe. un drum nou de economie;
al 2-lea, pentrucă, . hotărindu-se Domnului o listă civilă mai mică decât în
trecut, în entuziasmul ce domneşte în toate inimile pentru Alexandru Ioan
I, va putoă fiecare să cunoască, ca şi Adunarea,

că acesta nu ste un Domn

fastuos și că eceace-i place este demnitateași simplitatea.

i

D-l Boerescu se scoală și vorbește asemenea pentru! cifra de 36.000, însă

bazându-se

pe alte cuvinte: Lista civilă, ce sa dat până acum! Domnilor, a

fost într'o disproporție exorbitantă cu venitul Statului nostru; și spre a ne
convinge despre acest adevir, n'avem decâti stabili o proporţie între ve-
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„bitul şi lista civilă ale altor State, ale Franţei de exemplu, şi între venitul
și lista civilă alo ţărei noastre până! acum, și vom vedea cât de mare e
„diferinţa.

D-l Joan E. Florescu, ca, membru

al comisiei Listei civile,

susține asc-

“menea cifra de 36.000ggalbeni, şi arată că una din consideraţiile ce au prezidat la facerea, acestei listo civile, şi cea mai puternică, a fost că lista
civilă în realitate nu este de 36.000 galbeni, ci de 66.000, fiindcă mai este
'şi accea a Moldovei de 30.000, care, în imaginaţia d-sale, nu o poate vedei
separată de aceea ă 'Ţărei-Românești, fiind un singur Domn; a doua, consideraţie este că, tot în acel „proiect, dotaţia și reparările cele mari ale pa-

» latului se lasă în sarcina Statului,

do 'vrome

ce până acum au fost în a

listei civile.
D-l Dimitrie Ghica declară că, după rezoanele ce sau dat de preopinenţi,
își retrage amendamentul său, însă explică din nou motivele ce l-au deter“minat

a-l propune,

şi pe

nesocotință,; ci numai

cari demonstră că acea propunere

nu

privind lucrul din alt punct de vedere.

a făcut-o din

Cât pentru cel

din urmă cuvânt dat de d-l Florescu pentru a susţinea cifra de 36.000gal-

beni, arată că, deşi în trecut a putut fi, în teorie, accea ce pretinde d-lui,
"adică că reparaţiile Palatului au fost în sarcina Domnului, îînsă în faptă a
“fost cu: totul altfel; dovadă, zice, că sunt dosarele în cari figurează 60.000
lei. pentru reparaţii de sobe. în “Palat.
a
Retrăgându-și. Prinţul Dimitrie Ghica amendamentul d-s ale, Eminenţa
Sa consultă Adunarea, prin sculare și:ședere, dacă primeşte cifra de 36.000
: galbeni pentru lista, civilă. Adunarea primește în unanimitate.

i „După ce se consultă, Adunarea, ședința se ridică și Eiminenţa. Sa anunţă
viitoarea, ședință. pentru Marţi,
na
„Secretari
i

«4:

10 Fevruarie.

Prezidentul, (subscris) Nifon,

(subserişi:) A. Arsache,
” , „gintoianu.

“Urmează, primirea

S$.. Fălcoianu,

Mitropolitul Ungro-Vlahiei.
Se.

Turnavitu,

GC. Ar-

în. Bucuveşti :a Donanitorului,

* Programa întocmită de căb:e Consiliul Administrativ Extraordinar
“penru solomnitatea,. primirei Mărici Sale Alexandru Ioan I, Domnul
„Principatelor-Unito Moldavia, şi Vălahia, în “Bucuroși i, publicată în

„3 (15) Fevruarie

1859:

|

o

1. La 1- iul rond al șoselei “Kiselef se va aşeză un cort cu cabină, unde
„Măria. Sa se. va cobori din trăsura de drum.

2: Intâmpinarea,. la cort se va, face. |
"uu 4), De Consiliul , municipal al Capitalei, cu pâne. și sare, după obiceiu, ţiin„du-se și un, discurs, de către d-l Prezident al Municipalități, potrivit cu ocazia;
,

:
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b) De Şeful oştirei,
€) In faţa

însoţit de Stabul

cortului vor fi înşiruite un

talioane de infanterie.

domnesc și Stabul ostășese călări;
escadron

|

de, cavalerie şi două ba-

3. După cetirea discursului se va pune în dispoziţia Măriei
Sale o caretă
cu patru cai și un cal de călărie, pentru intrarea, în Capita
lă.
4. Cortejul va porni către Mitropolie în chipul următor:

a) Jandarmeria, ;

ae

b) Prezidentul Municipalităţii, Vornicul de oraş şi Vornicul
de temnițe, călări;

€) Corporaţiile cu steagurile lor şi eşarpe;
d) Un escadron de cavalerie ;

e) Măria Sa Domnul, încunjurat de Stabul domne
sc şi ostășesc, călări,
având pe şeful Oştirei în dreapta şi pe şeful Poliţie
i în stânga;. .
„.F) Două

batalioane

de infanterie vor încheia, cortejul.

- In timpul mergerei dela barieră până la Sfânta
Mitropolie, clopotele se
vor trage pe la biserici.
Sa
:
5. Ajungând în această orândueală la Sf. Mitropolie,
Măria Sa va fi primit
în biserică de Eminenţa Sa, Părintele Mitropolit,
de d-nii membri ai Adu- :
nărei Naţionale, de d-nii Ministri și de înalții funcţi
onari, unde se va săvârşi
Te-Deum; apoi trecând în sala Adunărei, -se vor înfăţi
şă Măriei Sale cuviincioasele felicitaţii din partea autorităților publice.
Sa
6. După

săvârșirea, aceste

i ceremonii, d-nii Ministri precedează singuri
pe
Măria Sa la palatul de reședință, unde-l primesc.
a
„7, Seara va fi. iluminaţie.
mare și la teatru se va da o, reprezentaţie. potrivită
, cu ocazia,

|

|

De

S. Se va da și un bal în sala teatrului de către Municipalita
te, în ziua ce
se va hotări pentru aceasta.
Sa
e
Ministrul din Liăuntru al 'Părei-Românești, (sh Nicol
ae

Pvocesul verbal IX al' Adunărei
Fevruarie 1859:
Astăzi,

Duminecă la S Fevruarie

Golescu.

Elective a Valahiei, din 8 (20)
|

anul 1859,

Adunarea

Electivă a * ărei-

Românești, convocată în seanță extraordinară, cu ocazia
venirei Inălţimei
Sale Domnului Stăpânitor, sa adunat, sub prezidența, d-lui
Costache Cantacu-

zino, unul din: Viceprezidenţi,

Se face apelul nominal,

Otteteleşanu.

care deschide seanța la 2'/, ore după amiazi.

la care nau

|

răspuns d-nii *0. A. Rosetti și C.

a

După aceasta, anunţându-se că Inălţimea Sa -a sosit și
se aflăîn biserică,
d-l Viceprezident Costache Cantacuzino, împreună cu membr
ii biuroului, ies
în deputaţie, spre întâmpinarea Inălţimei Sale, care intrân
d în sala ședinţelor, precedat-de. Eminenţa
.Sa Părintele Mitropolit cu tot clerul, în acla>
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maţiile deputaţilor. şi ale poporului, sa suit la biurou şi, cu mâna pe Evanghelie, pronunţă în fața Adunărei următorul jurământ:

«Jur, în numele prea Sfintei Treimi și în faţa ţărei, că voiu păzi cu sfințenie drepturile și interesele Principatelor-Unite, că în toată Domnia Mea
voiu priveghiă la respectarea legilor pentru ţoţi şi în toate, şi că nu 'voiu

aveă înaintea ochilor Mei decât binele şi fericirea. nației române. Așă
Dumnezeu şi compatrioţii Mei să-Mi fie întru ajutor.»
|
Se primește de Adunare cu mare entuziasm, mulțumire și recunoștință.

Eminenţia Sa Mitropolitul iea cuvântul și pronunţă următorul discurs:
«Măria Ta! Sunt secoli de când acest popor, care te încunjoară, şi te îm-

brăţişează, cu lacrimi de bucurie, nu încetă strigând către Cel Atotputernie

şi

chemând

luarea Lui aminte

la suferințele și durerile

sale.

In

mijlocul

atâtor nenorociri, de cari fu apăsat, n'a avut apărător decât singură credința

sa în Dumnezeu, şi speranţa, într'o Providență, 'care îl mânui prin cărări
nestrăbătute către limanul așteptat. Dumnezeu 'dar, Măria Ta, pentru credinţa lui' cea neclintită întru dânsul, nu-l părăsi în voia fruntunelor, ci-l sprijini
cu braţul său cel prea puternic, şi-l conduse, printre stânci și prăpăstii,

mântuindu-l de toate pericolele ce-l ameninţară ca să-l şteargă din cartea
viitorimei. Acest popor, Măria "Ta, în adâncul suspinurilor sale, așteptând
după credinţa şi speranţa sa, nu se îndoește că Măria Ta ești cel trimis de

Providenţă, ca si, pui sfârşit suferințelor și durerilor lui; nu se îndoește că
Măria Ta ești venit ca, să-l luminezi cu înţelepciunea Măriei Tale, şi să-i
pregăteşti un viitor fericit, şi demn de gloria strămoşilor noștri, din care se
vede căzut. În sfârşit, Măria Ta, ca chemat de poporul român și trimis de
Providenţă, întinde-i dreapta Ta, ridică-l din căderea sa, și-l condi pe câmpiile
cele pline de flori neveștejite; căci numai acolo-poate el să-și redobândească
cununa gloriei şi a virtuţii, cu care se încununară odată nemuritorii noştri
strămoşi; iar Măria Ta să trăeşti ani mulţi, ca să lași mai multe pagine de
fapte în istoria dulcei noastre patrii».

|

Măria Sa răspunde cuvintele următoare :
«În curajul cu care aţi desăvârşit actul măreț,

Domnilor Deputaţi, Mă in-

suflu de o îndoită putere pentru a înaintă, cu concursul Domniilor Voastre, .
fără, sficală, tot ce va conduce naţia română, spre fericire, încredințându-vă că,
întru aceasta, nu voiu cruţă nici o osteneală, nici Mă va opri vreo pri-

mejdie. Intemeieze-se dar frăţia, românească W
După aceasta, cu acelaș ceremonial

|

cu care a intrat, Înălţimea, Sa, se re-

trage din sala Adunărei; iar Eminenţa Sa Prezidentul ridică ședința. Presidentul (subscris) Nifo n, Mitropolitul Ungro-Vlahiei.

|
|

|

Secretarii (subseriși:) A.

:

E

Arsache,

Viceprezidentul,

Scarlat

„C. Apostolescu.

(subscris) C. Cantacuzino.

Fălcoianu,

,

Scarlat

Turnavitu,

7
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„Manifestul

“din 6/20

:

„DIMITRIE

Domnitorului

Pevruarie

A.

STURDZA

Alexandru

1859:

IoanI căţre poporul. Valahiei,

|

te

“Principatele-Unite 'Țara-Românească și Moldova.
Noi, Alexandru Ioan 1, cu mila lui Dumnezeu

|

și voinţa națională, Domn

„al Moldovei şi al 'Țărei-Româneșşti. La, toţi de faţă și viitori sănăta
te,
Voința naţiei prin legiuitele sale organe,. Adunările naţionale electiv
e din
laşi
mare
rilor,
In'
Dată

și București, No-a ales Domn al Moldovei şi al 'Țărei-Românoşti.
Acest
act naţional, săvârșit prin unanimitatea voturilor amânduror
Adunăa unit tronurile lui Ştefan cel Mare și al lui Mihaiu Viteaz
ul, a
ochii Noștri, acest act este triumful unui princip mântuitor,
ce face să
inimile tuturor Românilor : frăţia românească. .
|
E

„ Suindu-Ne pe tron cu numele de Alexandru loan I, mândr
u și fericit de

a vedeă numele Nostru înscris în rândul Domnilor
Țirei-Românești, cea
întâi datorie a Noastră este de a Ne adresă, către
voi, iubiţilor compatrioți
din 'Ţara-Românească, de a vă ură, pace și fericire,
şi de a; vă spune cari |

sunt, cugetările și ţintirile Noastre.
|
a
„Inainte de a Ne sui pe tronul -"Ţărei-Românoști, Noi, în faţa
Adunărei, am
“făcut
următorul jurământ:

«Jur, în numele

Prea . Sfintei

Treimi

şi în

faţa
țărei, că, voiu păzi cu sfințenie drepturile și interesele Princi
patelor Unite;
că, în toată domnia Mea, voiu priveghiă la respectarea, legiloi'
pentru toţi

și în toate şi că nu voiu aveă înaintea ochilor Mei decât

binele și

fericirea,
naţiei române. Așă Dumnezeu și compatrioţii Mei să-AMi
fie întru ajutor».
Linia Noastră de purtare. în oblăduirea, 'Țărei-Românești nu
o putem mai
bine arătă, decât întrebuințând aceleași cuvinte ce am
rostit la suirea Noastră,
pe tronul Moldovei :
a
;
a
|
«Vom

fi domn constituțional ; vom respectă, toate drepturile
Adunărei
colective; și toate stăruințele Noastre vor avea de
ţel desvoltarea nouilor
instituţii ce ne-a, recunoscut Europa și adevărata
şi temeinica, punere. în
lucrare a reformelor, ce sunt menite de'a introduce
în“ societatea, : noastră
marile principii ale Staturilor moderne. -Pântru ca aceste:
mari reforme: să
aibă drept rezultat fericirea „obștească, Noi sfătuim şi
îndemnim pe toți

compatrioţii Noştri de orice. stare
trecute. Numai

şi condiție, ca să uite desbinările și. urile

pacea dintre noi, numai iubirea între fiii aceleiaș ţări
şi naţii,

numaj 0 deplină arinonie. între toate, clasele societăţii,

întrunind așă, toate
puterile, poate sii ne înțăreasci, și așă şi guvernământul și
poporul, mână

în mână, să ridicim.. patria, noastră din căderea în care
au adus-o nenoroc

itele întâmplări ale trecut
.Mișia
ulu
Noastră
i. , deşi frumoa
estesă,
foarte grea.
Noi
nu vom putea-o împlini,

decât dacă, vom aveă. îmbrăţișarea. sinceră, şi

sprijinul puternic al. compatrioţilor, Noştri ;. toate
zilele Noistre Xor [i între-
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și dobândi.

funcţionarilor

Si

Noi facem -un

publici,

apel la patrio-

cari sunt legiuitele organe

ale guvernământului îîn relaţiile sale cu particularii. Legile căzuse în părăsire și cu dânsele toată puterea, ocârmuirei. Legile trebue să-şi redobândească, toată autoritatea. Puterea, executivă, având a fi în viitor organul legalităţii celei mai stricte, trebue dar să [ie tare şi respectată de toți. 'Trebue
„ca, în: viitor, fiecare cetăițean, fără osebire, să fie apărat în onoarea, în vieaţa,

ocrotirei autorităţilor

și în averea sa. Aceste mari bunuri sunt încredințate

publice. Precum dar vom aveă de bucurie a căută şi a răsplăti toate meritele, tot devotamentul, tot serviciul onorabil al funcţionarilor mari și mici,
tot așă guvernământul Nostru este nestrămutat hotărît de a pedepsi fără
cruţare și cu toată asprimea legilor toată călearea de lege».
Aceasta este profesia Noastră de credință ce o adresăm Ţirei-Românești,
întoemai precum am adresat-o și Moldaviei. Ea arată toată mărimea şi greu-

tatea, misiei ce Ne este încredinţată de către

voința

naţională.

Vom

aveă

însă “curajul de a o primi şi energia de a o împlini; căci Ne rezemăm po
concursul înțelept și patriotic al unui popor, ce voește a se regeneră și a so
face vrednic de mărimea numelui său de “nație română. "Tuturor compatrioţilor Noștri le trimitem domneșştile și frăţeştile noastre urări, şi Dumnezeu
o
să binecuvinteze Pricipatele-Unite ! .
Datu-s'a în domneasca Noastră rezidenţă a Tărot Roinăneşti, București, în
ziua de 3 Pevruarie, anul mântuirei 1859, iar al domniei No astre în: Prin-

cipatele-Unite cel întâiu.
i

-

(Subscris :) Alexandru

|

|

(Contrasemnaţi:) loan

A. Filipescu,

Barbu

Vlădoianu,

Filipesew

loan

Dimitrie

C.

Ioan.

Barbu

Catargiu,

Cantacuzino,

Grigorie

Golescu,

Nicolae

Brătianu.

Comunicaţia M.S. Alexandru Ioan I, Domnul Principatelor-Unite,
adresată, Prea Sfinţiei Sale Părintelui Mitropolit al "Țăvei-Româneşti

Nifon, în 8. (20) Fevruarie

1859:

"Voința: națională, la care aţi participat: și Prea Slinţia, Voastră, ca Diezident
al Adunărei Naţionale Elective, Ne-a ales Domn al 'Țărei-Românești.: Voința

naţională este: voința lui: Dumnezeu.
"vidicăm

glasul Nostru de

dreptat cereștile priviri asupra naţiei
asupra persoanei Noastre!

Datoria Noastră cea dintâi este:
cu 'să

recunoștință
Ne adresăm

către Atotputernicul, care

Dumnezeul

sale

dar către Prea Slinţia Voastră, care

sunteţi păstorul turmei şi capul religici, rugându-vă
cuvioase rugăciuni către

și-a, în-

române și a revărsat îndurările

strămoșilor

: să înălțaţi ale voastre
noștri,

pentru fericirea şi

mărirea “țărilor surori, Principatele:Unite. Aceasta, este cea întâi și cea mai
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mare a Noastră cerere, ce depunem la picioarele
altarului dumnezeesc. Iar
ca Domn și ca creștin, chemăm asupră-Ne
binecuvântarea Prea Sfinţiei
Voastre, a iubitorilor de Hristos Părinţi Episc
opi și a întregului cuvios Cler
al 'Țărei-Românești, iubita Noastră patrie, ca
să putem păși cu vrednicie
pe calea măreață ce Ne-aţi deschis împreună
cu demnii reprezentanţi ai
Ţărei-Românești. Al Prea, Sfinţiei Voastre
întâiul fiu sufletesc
|

(Subscris) Alexandru

Ioan.

Cuvântul adresat Măriei Sale Alexandru Ioan
I de Ropresentanţii
a Sasesprezece județe ale 'Țărei-Românești, în 9
(21) Fevruarie 1859:
Măria Ta! Sunt secoli de când

suferim

în tăcere. Astăzi

sosire

a Voastră,
între noi pare o îmbunare a. soartei şi ne învese
lește, ca, în zilele frumoase
ale vechilor noastre sărbători naţionale. Astăzi
tot Românul, ce-și iubeşte

țara, salută în Voi cu fericire pe alesul și
scutitorul ei. Astăzi toți acei ce
au 0 inimă și o cugetare dreaptă s'or strânge
pe lângă tronul Măriei 'Tale

și vor păși cu bărbăţie către un viitor măreț. Astăzi
Românii ce au ctinoştinţa vechilor datine își vor aduce aminte de timpii
glorioşi,în cari ne făceam singur
i legile și numiam pe Domnitorul

nostru, în cari

eram tari în
lăuntru şi respectaţi în afară.
Măria Ta, Sunt câţivă ani de când Puterile semna
tare 'Tractatului din Paris, cunos

când păsurile și durerile noastre, ne întreabă
în faţa lumei întregi,
cari ar fi mijloacele ce ne-ar puteă scoate
din umilirea și. degradarea, unde

ne aduseră dominarea străinului, neînțelegerile
şi luptele oarbe dintre noi.
Măria 'Ta știți cu ce demnitate Românii au răspu
ns, într'un glas, la această
chemare generală şi supremă. Din „nefericire însă,
arbitrii luminaţi ai României nu ne încuviinţară toate dorințele, îndoindu-s
e poate de sinceritatea
lor, de statornicia și puterea morală a unui popor
decăzut. Cu toate acestea,

în urma. Convenţiei din 7/19 August, Camerele
române, prin numirea

Voastră
unanimă la, tronurile țărilor, arătară din nou că nația
persistă în hotărîrea
sa, în expresia adevărată a dorințelor sale, emise
mai dinainte.

Măria Ta! Suntem convinși că cunoști şi împăr
tăşești dorinţa şi voinţa
naţională. Ea este Unirea Principatelor, Român
ia, și Moldavia, adică amorul
şi înfraț

irea în prezent, puterea şi desvoltarea în viitor,
|
Măria Ta! Nu este mult de atunci, ai luptat împre
ună cu noi pentru înființarea
acelei idei mari, acestei idei de vicaţă şi mântu
ire a patrie

i comune:
Măria Ta vei merge înainte, vei creşte și vei
păzi arborele Unirei, ce am
plântat de curând în pământul nostru. Şi noi,
representanţi legiuiţi ai României, luăm angajamentul solemn și Sfânt că
Te vom susțineă în orice ocazie,
că,

pentru triumful Unirei, vom pune în dispu
nerea Măriei Tale. mijloacele
noastre morale, și la trebuință, braţele şi
averea României.
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Măria Ta! Ca Reprezentanţi ai naţiei, ne permisorăm si-Ți arătăm credinţa

şi dorințele ei actuale; ca Români, ne permitem să-Ţi exprimăm speranţele
noastre în viitor. Conti, Măria Ta, pe înființarea unui guvern curat constituţional, pe o administraţie inteligentă, _nepărtinitoare și justă, pe apărarea statornică a drepturilor, a libertăţilor: și a independenței noastre personale în contra oricărui inimic de afară sau din lăuntru.
Sfârşim, Măria Ta, urându-Ţi ca, în toată cariera politică ce vei aveă a parcurge, să fii așă de fericit ca, şi la începerea ei, biruind toate e anevoinţele

ce vei întâmpină, cu aceeaş înlesnire și pace.
Trăească Măria Sa Alexandru loan I!.
In mijlocul

acestor

serbări,

nărei» din Iași telegrama

se

primește

la

ziarul

«Steaua

Du-

următoare din 8/20 Fevruavie 1859, . din

Bacău, anunțând o nouă manifestare pentru Unire — prima, alegere a
unui Muntean ca, deputat moldovean:
Colegiul proprietarilor mici din Bacău,
xandru

Grigorie

prin vot unanim,

a ales pe Ale-

Golescu Negru.

Procesul verbal X al Adunărei

Elective

a Valahiei,

din

10/22

Fevruario 1859:
Astăzi, Marţi, în 10 Fevruarie anul 1859, Adunarea
mâneşti

s'a, adunat în sala şedinţelor sale

sub

Electivă a, 'Țărei-Ro-

prezidenţia

Eminenţei

Sale

Părintelui Mitropolit. Şedinţa se deschide lu 11 ore.
D-l Dumitru Brătianu, Secretarul Statului, dă cetire Adunărei următorului
mesaj al Miriei Sale Domnului:
Domnilor Deputaţi ai 'Țărei-Româneșşti,
Actul de' înalt patriotism, care a întrunit în unanimitate asupra “Mea. voturile Adunărei D-voastre, este demn de admirarea lumei. El este și va fi

în ochii istoriei mai mult decât înălțarea pe tron a unui om devotat cauzei
naționale; el este triumful unui principiu mântuitor, și înălțarea unei naţii
întregi! Onoare Domniilor- Voastre," domnilor reprezentanţi ai 'Ţărei-Româ-

nești, căci aţi ştiut a realiză dorința cea mai vie a naţiei române: Unirea,
tronurilor românești !. Aceste.tronuri glorioase ne sunt oferite Nouă prin
voința unanimă'a Românilor din Principatele-Unite! Mândru: de a Ne sui
pe ele, Noi vom

avea cea mai sacră datorie de a redobândi și păstră vechea

lor demnitate, In împlinirea ucestei frumoase chemări, vom fi fericit să ne
putem rezemă pe energiculşi luminatul DomniilorVoastre "patriotism ! Primiţi, Domnilor Deputaţi, mulţumirile sincere ale Domnului ales de D-voastre,
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și a căruia, deviză este și va fi: binele Princ
ipatelor-Unite, în toate şi îna-

inte.de toate.

|

|

|
|
(Subsoris). Alexandru Ioan.
(Contrasemnaţi) |. A]. Pi lipescu, B. Catargiu
, N.Goles cu,I. Cantacuzino,
B. Vlădoianu, Gr. Filipescu, D. Brătianu.

Adunarea îl primește cu aclamaţie. .
D-l Boerescu propune că ar fi cuviincios
de mulțumire Inălţimei Sale.
|

:
să facă o adresă

ca Adunarea
-

Adunarea primește, și pentru redacție numeș
te o comisie de trei membri,
Prinţul Dimitrie Ghica, d-nii C. Bozianu
și Vasile Boerescu. Această adresă

Adunarea hotărește să se prezinte Mărici Sale
prin biurou.

ia
Prezidentul, (subscris) N i fo n, Mitropolitul UngroVlahiei.
Seeretarii, (subseriși:) A, A rsache, S. Pălco
ianu, Se. Turnavi tu, C. Apose
tolescu.
:
E

Procesul verbal XI al Adunărei
evruarie 1859 :
|
Astăzi, Miercuri,

Elcetive & Valahiei, din 11 (23)

11 Fevruarie, anul

1859, Adunarea Electivă a Ţărei-Românești s'a adunat în sala şedinţelor sale,
sub preșidința Eminenţei Sale Părintelui Mitropolit.
a
e
e
„D-L Boerescu, din partea, comisiei însăr
cinate cu redacția Adresei de mul-

țumire către Măria Sa Domnul, se: suie
la tribună şi dă celire următorului
proiect :
a
a
.
:
Măria Ta! Adunarea “generală a 'Țăr
ei-Românești a primit cu: cel mai
viu sentiment de respect şi de bucur
ie mesajul ce i s'a adresat de către,
Măria Ta.
NE
,
a
Dacă, prin votul său dela 24 Ianua
rie, Adunarea a ridicat naţia înain
tea
sa și a Europei: întregi, cu atât mai
mult se ridică naţia, când alesul acest
ei
Adunări știe, precum zice însuș,
să redobândească și să, păstreze
vech
ea
demnitat

ea tronurilor întrunite.

i
|
Camera 'Te va. ajută cu energie
şi patriotism în acest drum glorios,
care
duce la reînvierea drepturilor noastre
politice, căzute în uitare, la respectarea tractatelor noastre, la readucerea,
în fine, a unei naționalități ce se
credeă, stinsă,
i
e
Mae
Tot acest concurs. Camera, promite
Măriei Tale pentru toate reformele,
cari au să aducă lumina, prosperitatea
și: puterea Statului nostru.
Așă, opera regenertrei. române se.
va completă, și -.patria noastră va.
putea

fi mare şi tare.
.
.
DI
Primește, Măria Ta, mărturisirea
sentimentelor noastre de devotame
nt și
profund respect...
...

Si

DN

Să
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primește: această

adresă
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în unanimitate,

care s'a

subscris de membrii biuroului şi sa dat în mânile Em. Sale, ccare împreună
cu biuroul 'să o supună Inălţimei Sale.
Şedinţa se ridică.

|

|
Secretarii

Prezidentul, (s.) Nifon, Mitropolitul Ungro-Vlahiei.
(ss) Ap. Arsache,
Se.
Pălcoianu, $. Turnavitu,

C. Apostolescu.

In ședința din 14 (26) Fevruarie
din București

Deputaţia,

trimisă de

1859

se primeşte în Adunarea

Adunarea

suroră

din

Iași.

Pracesul verbal XIII al Adunări Lleotive a Valahiei, din 14 (26)
Fevruarie 1859:
Astăzi, la 14 Fevruarie anul 1859, Adunarea Electivăa 'Țărei-Românești,
adunându-se în sala şedinţelor sale, sub președința Em. Sale Păr. JMibropolit, la 11 ore înainte de amiazi, a ţinut a XIII-a a.sa şedinţă.
Spre întâmpinarea Deputaţilor Moldoveni a ieșit o deputaţie, compusă de
d-nii: Dimitrie Ghica, C. Bozianu, Vasile Boerescu, Costache Rosetti și de
d-l Mihail Marghiloman, cari introducându-i în sala Adunărei, fură primiţi.
de d-nii Viceprezidenţi și Secretari ai Adunărei.

*D-l Kogălniceanu, unul dintre deputaţii moldoveni, cerând voie dela Em.
Sa Prezidentul, cetește Adresa Camerei moldovene către Camera română,
din 28 Ianuarie (9 Fevruarie) 1859.
" Asemenea se dă cetire și Adresei Adunărei Elective a Moldovei către
Înălțimea Sa, spre răspuns la mesajul, prin care i sa: comunicat alegerea
din "Țara-Românească și mijlocirea, Mariei Sale către Puteri din 28 lanuarie

(9 Fevruarie)

1859. -

Apoi d-l Kogălniceanu

punde: Amândouă
(Anexa A şi DB).

o
pronunţă un “discurs,

aceste discursuri

“La plecarea deputaţilor moldoveni,
duce până la trăsuri.;
i

la care d-l Boerescu

sunt anexate la acest
deputaţia
i

ce.le
:

îi răs-

Proces verbal,

ieşise înainte, îi con-

Prințul: G. Știrbei : Sunt de părere 'să se "numească o comisie,
însărcineze cu răspunsul la Adresa Adunărei Moldovene.
“Se consultă Adunarea asupra propunerei Prințului G. Știrbei,
meşte. Se procede la; vot: pentru întocmirea comisiei de cinci

care să se
Stii
şi se primembri, -și:

rezultatul a fost : d-nii Vasile Boerescu, Prinţul G. Știm, C.O „Brăiloiu, AL.
Florescu şi C. Bozianu.
a
=
“
;-D-l C. A. Rosetti zice. că ar fi bine. să s6 arate comisiei “pe ce cale trebue

să urmeze cu redacţiunea răspunsului la adresa, Adunărei
/

moldovene. -.
.

.
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zice că, în asemenea,

|.

D-l Ministru

A.

al Afacerilor

mesaj al M. Sale:

din

împrejutări, textul

afară dă

|

comisiei

cetire Adunărei

este în

următorului

|

E
Domnilor Deputaţi ! La înălțarea Mea
pe tronul Țărei-Românești, cu unanimitatea voturilor D-voastre, am comu
nicat Adunărei Naţionale Elective
a
Moldovei actul, prin care am arătat Puter
ilor, ce au subscris Tractatul dela
Paris, alegerea făcută de D-voastre în
persoana Mea, şi a ei însemnătate,
Aceeaş comunicare Mă grăbesc a
face astăzi D-niilor Voastre, membrii
Adunărei Naţionale Elective a Țărei-Ro
mânești. Dumnozeu să binecuvintez
e
lucrările D-voastre, Domnilor Deput
aţi! Dumnezeu si binccuvinteze
Principatele-Unito !
|

A

(Subseris) Alexandru Ioan.
(Contrasemnat) Ministrul Secretar de
Stat. la Departamentul

|

"Afacerilor străine,

D.

Brătia nu.

Actul alăturat pe lângă acest mesaj s'a
anexat la acest Proces verbal.
D-l Barbu Belu zice

că,În urma înaltei comunicări de
mai sus, crede
că memorandul Adunărei Elective, expli
cător votului din 24 Ianuarie, ce. Adu-narea hotărise a se adresă către Puter
i, şi a căruia discuţie figurează la
ordinea, zilei, îl crede de prisos.
i
|
Adunarea aprobă părerea d-lui Belu
și hotărește a se scoate dela ordinca zilei.
In urmă, Eminenţa Sa, consultând
Adunarea, 'ridică şedinţa la 3'/,
ore,
și anunţă viitoarea, întrunire pentru
Marţi, 17 Fevruarie.
|
|
Prezidentul (subscris) Nifon, Mitropolit
ul Ungro-Vlahiei.
Secretarii, (subseriși:) A, Arsache,
Scarlat Făleoianu, Scarlat
Turnavitu, C. Apostolescu,

Anexa A. — Discursul ținut de d-l
M. Kogălniceanu, în ședința,
Adunărei llective a Valahiei,
în 14 (26) Fovruarie 1859:
”

Domnilor Deputaţi ! ,
|
Dacă Adunarea Electivă a Moldovei
a putut încredință unora din membrii
ei o misie onorabilă, aceasta este misi
a ce ne-a încredințat-o nouă; căci
a
făcut din noi interpreţii a doui mil
ioane de Români către alte trei milioa
ne.
Mare onoare ni s'a, făcu

t nouă, ca să putem figură, în acea
stă “Adunare, care
sa făcut atât de ilustră prin lum
inatul ei patriotism, care a ştiut
să se puie
mai presus .de foate piedicile, care
a triumfat de tot spiritul de partidă
și
de orice consideraţie personală, şi
care, prih actul cel mare dela 24.
Ianuarie,
a dovedit Europei că vec

colonilor lui Traian.

hea virtute romană încă nu s'a stin
s din inimile
Mare onoare mi sa dat mie în part
e, de a mă sui
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pe această tribună, de pe care au răsunat atâtea glasuri ilustre, în favoarea

naţionalităţii române

și a libertăților publice.

Dă

a

„Adunarea Electivă a 'Ţărei-Româneşti, prin întrunirea unanimă. a sufera:
giilor ei pe capul alesului' nostru, a arătat Europei ce voește naţia. Votul ei
dela 24 Ianuarie n'a fost numai:o sublimă protestație în contra, hotărîrei

acelora ce au: vroit să ţie despărțite două ramuri ale aceluiaș copac, două
fiice ale aceleiaş mame ; dar a fost totodată, și o răspliătire Moldaviei. Şi, în

adevăr, domnilor, Moldova avea drept â fi răsplătită, căci ea, a suferit
mult,
pânăa veni la votul ei din'7 Octomvrie. Ea, pentru ca să poată proclamă
„ Unirea, a fost expusă la, toate piedicile din afară şi din lăuntru.
Se socotiă

că Moldovenii nu vor fi în stare să puie dooparte interesele private și să
le
sacrifice în faţa celor generale; se socotiă că Unirea este o faptă prea mare

pentru a se puteă realiză de către noi. Moldova

însă a biruit tot, Necon-

sultând decât datoria lor către patrie, clasele cele înalte au arborat

năționalităţii, şi tot poporul le-a urmat!
Insăș

opresia, la care: naţia a fost expusă, i-a îndoit

s'au chemat

steagul

curajul; în zadar

în ajutor toate puterile; în zadar s'a căleat Tractatul de Paris;

în zadar în capul țărei sa pus un Caimacam străin cu limba și cu inima.
Aceasta a fost o palmă, pe care Moldova n'a uitat-o. Aceasta ne-a revoltaţ
şi ne-a îmbărbătat de laolaltă, și în ziua de 7 Octomvrie 1857, afară de

două voturi, cari şi acestea în urmă s'au căit, Unirea s'a proclamat. de întreaga Adunare ad-hoc. Așă dar, în ziua de 5 Ianuarie, după ce Adunarea

Electivă a Moldovei a fost convocată, cel dintâiu vot al ei a fost iarăş pro- clamarea Unirei Principatelor; şi apoi, păşină la alegerea Domnului, ea a

ales 'pe acela pe care l-a socotit mai capabil pentru a aduce la bun sfârşit
marele principiual Unirei. “- :
a
|

„Așă dar, domnilor, când aţi ales pe alesul Moldovei, Domniile Voastre n'aţi ,
luat numai Domnul ei, ci aţi luat Moldova întreagă. Moldova, de azi înainte,

face parte din România; şi de acum, orice hotărire veți luă în favorul naţiei
române, să fiţi siguri că Moldova nu va mai lipsi, ci:vă va urmă oriunde

o veţi duce pentru apărarea

autonomiei şi pentru

noastre. Insă; nu trebue să ne ascundem că

votul

desvoltarea naţionalităţii
din' 24

Ianuarie rădică

multe greutăţi şi complicaţiuni.“ Diplomaţia străină iarăș discută, în privinţa,

țirei noastre. In- asemenea

împrejurări,

concuisul -tuturor Românilor

este

necesar;
ei trebue să fie gata nu nuimai când li se vor încuviinţă,. cererile
lor, dar încă când li s'ar neîncuviinţă. De accea Adunarea Moldovei a crezut
de trebuinţă a se adresă către D-voastre şi a vă propune întrunirea la 'Foc-

şani a amânduror Camerelor, spre, a ne consultă împreună și măi de aproape

de aceea ce este de făcut, şi în 'caz de a dobândi
un verdict aprobativ, şi
la caz, din contra. Acesta este scopul chemărei ce vi se face. Adunarea Mol-:
Ei
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dovei nu voește să sfărâme Convenţia, şi 'Tractatul. [le
ne consfinţese autonomia; însă Adunarea Moldovei vrea să ica mijloacele
cele mai bune spre a
le apără, în caz când alţii le vor atacă.
|
e
E
Trebue să ne pregătim, prin chipuri înțelepte, însă : temein
ice;: o nație
care-și are -conştiința drepturilor sale trebue să aibă și curajul
de a le apără.

Numai

atunci ea este respectată.

Votul

D-voastre

din 24 Ianuarie ne-a

ri-

dicat înaintea Europei; ne vom ridică încă și mai mult,
când îi vom dovedi

că ştim să apărăm aceea ce am făcut, și că, cu toate
greutăţile, Unirea trebue
să fie rezultatul lucrărilor și al ţintirilor noastre. Unirea
este vocea lui Dumnezcu; Unirea: ne este atât de nocesară, încât, fâră
dânsa, nu ne este cu putință a deslegă nici chiar cestiile sociale, la soluţia
cărora suntem .îndato-

raţi prin Convenţie de a procedă.: Unirea este folositoare
„pentru ambele
țări surori; prin ' Unire, înseși viţiurile. noastre se vor face:
virtuţi. Noi vă

vom aduce pozitivismul, la care ne-au format nenoro
cirile deosebite ce am
avut. 'ara-Românească este întreagă, Moldova, este
sfâșiată. "Ţările ei cele
mai frumoase au fost rupte; Moldova, redusă în
hotarele ei de astăzi, nu

se poate

apără nici în contra

străine. Insiş Capitala ei este

upusă a cădeă

cire este când

năvălirilor, nici chiar.în contra înrâuririlor

două

ore

într'o noapte în mânile
Capitala, cade în mânile

depărtată

de

hotar,

prin

urmare

străinilor: şi ştiţi ce mare nenorostrăinilor,

căci.

ţara

întreagă cade.

Moldova trebue dar să cate a se lipi către surora sa. De
aceea, în Moldova,
Unirea nu este o costie de entuziasm, ci o cestie de judeca
tă și de logici.

„Tată cauza pentru care cu atâta energie Moldovenii voesce
Unirea, pentrucă numai Unirea le poate asigură independinţa din
liuntru și puterea dea

se apără de înrâwririle

de aceea vedem

străine.

în Moldova,

Ei nu cruță

nimic ca să ajungă la dânsa;

că. cu cât ridicăim ochii mai sus, cu atâta gă-

sim 0 'voinţă. mai înfocată în favoarea Unirei..

|

Domnilor, niciodată o nație n'a datorat. mântuirea sa
când cinci milioane de Români vor voi, ei vor şi putea.
colul al XIX-lea, când nu se mai împart popoarele ca
popoarelor nu se mai varsă aşă uşor, ca în acele timpuri

.

SE

numai altor naţii;
Noi vieţuim în seoile, când sângele
barbare, când drep-

tul public nu eră cunoscut: astăzi, oricare Putere europe
- conteaz
anăă pe opi-

nia publică. Să avem dar. curajul convicţiilor şi al trebuin
țelor. noastre. Să
uitim desbinările trecute, să amânim dintre noi cestiil
e secundare; să ar-

borim mai presus de toate steagul: naționalităţii române, și să fim
siguri că
vom triumfă, de toate greutăţile. Si ne silim, mai ales,
a dovedi Europei
că pe cât suntem hotăriţi a ne apără, dreptul de nație
autonomă, pe atât
nu voim a fi un obiect de grijă şi de turburare pentru
dânsa. „..
Să punem toată stăruința.de a înfâţişă o administraţie înţelea
ptă, care să
îndestuleze toate interesele legitime, şi-o bună rândueală
între noi, care să
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şi, atunci, să fim siguri că Europa, va,

recunoaște votul nostru. Când noi am fi mulţumiţi și fericiţi. între noi; când
noi nam atacă pe nimeni, pentru ce să ne atace alţii ?

Misia de a introduce pacea în ţara noastră este păstrată claselor înalte.
Noi am jertfit de bună: voie privilegiurile de naștere; însă 'sunt două privilegiuri, pe cari nu 'ni le poate ridică nimeni — privilegiul patriotismului şi
al virtuților cetățenești. Să căutim dar ca, prin patriotism și virtuțile cetățeneşti, să întrecem po celelalte clase;şi atunci, și Cără privilegiile. naşterei,

tot-vom fi în capul naţici. Să ţinem seamă de nevoile şi aspiraţiile, acestui
„ Popor admirabil ce-l are "Țara-Românească, popor ce nu dorește decât a fi
condus, popor

preţui mai

ce, dela Focșani

mult, și în capul

și până aici, n'am făcut decât a-l iubi şi a-l

unui

asemenea popor

se

pot

face

minuni.

» Aceasta se poate face prin organizarea unei bune administrații şi prin desvoltarea, instituţiilor militare, cari au fost gloria şi tăria strămoșilor noştri.

“Tractatul dela Paris însuș ne zice că apărarea, drepturilor noastre este în-

credințată puterei armate naţionale. Să ne întirim dar puterea armată! Destul
soldâţii noștri au servit de sentinelă la ușile străinilor. Destul. steagurile

române s'au umilit înaintea năvălirilor, Să mai fâlfâie încă odată liber aceste

stindarde şi pentru apărarea patriei!
.
CI
a
|
Domnilor, când Dumnezeu voește bine.cu o nație, îi trimite entuziasm. Să
unim dar la entuziasmul poporului energia, şi prudența bărbaţilor de Stat,
și înşi-ne noi vo. culege ceace au semănat strămoșii noștri, și vom vedeâ pământul fâgăduinței,.
vom vedea Unirea.: Strămoșii şi-au apărat patria
în timpuri 'mult mai grele; să nu fim dar mai jos de ceeace naţia așteaptă
dela, noi.

[o

„.

Ie

e

Precum. venerăm pe strămoşii noştri, să facem ca, şi strănepoții noştri să,
ne venereze pe noi. În mânile noastre stă: ca, să ni se înscrie: numele pe

tablele de bronz ale

istorici. In mânile noastre stă ca să facem să zică pos-

teritatea că, sub pietrele sub cari avem a fi culcați, zac inimi ' mări și no-

bile. In mânile noastre stă ca, deşi împlinindu-ne misia pe pământ, deși morți,
dar încă din- morminte să dăm urmașilor noștri sfaturi de mântuire şi să dic-

tăm legi generaţiilor viitoare.

-

-

|

„ Anexa B.—Discursul.rostiţ de d-l. V. Boerescu, în ședința Adu-

nărei Elective a Valahiei, în 14 (26) Fovruarie 1859:
;- Domnilor!A să. ceti înaintea acestei Camere

|

o adresă din partea Came-

rei din ţara suroră, a'se auzi pe această tribună un ilustru orator al acestei Camere, este'a se:pune.un nou sigiliu pe actul nostru dela.5 şi. 24

lanuarie, este o nouă 'confirmaţie. a Unirei, este”o manifestare „către nație și
Europa despre. sentimentele cari :animează
:pe toţi Românii.
Analele A. R.- Tom. XXXIV.—Aemoriile

Secţ. Istorice.

.

î

|
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Glorie vouă! ne zic fraţii de peste Milcov. Glorie vouă! le zicem noi; căci
voi aţi avut a susţineă, sub un guvern străin, o mai crâncenă luptă decât noi,

şi știm că, cu cât lupta este mai grea, cu atţât victoria este mai strălucită.
Glorie. vouă! căci voi ne-aţi arătat calea ce trebue să urmăm; voi ați dat

întâiul semnal al Unirei; voi aţi fost cei dintâi cari, îndată după alegerea
Domnului, aţi proclamat înaintea Europei, că, singura și perpetua dorință a

inimei noastre este Unirea. Voi ne-aţi deschis drumul binelui; voi aţi început
Unirea, noi am terminat-o.
pc
„Dar atâtnoi, cât și voi, ce am făcut mai' mult decât a realiză un act, care

eră, pregătit de atâţi secoli? Cine nu ştie că Românii, în toţi timpii, s'au considerat ca o singură naţiune, şi că niciodată simţul naţionalităţii lor comune

nu a, pierit din spiritul și acţia lor. Chiar când aceste Principate s'au consti-

tuit separate, ele nu au uitat că sunt fiicele aceleiaş mame, că sunt ramurile aceluiaș trunchiu. Separaţia lor a putut fi administrativă, însă naţionalitatea lor eră una. Când vreun pericol amenință astă naţionalitate, când

străinul vroiă să stingă tot ce eră român, toți Românii, ca 'un singur om,
mergeau la apărarea mamei lor. Asemenea exemple :s'au văzut adesea;
de

multe ori Muntenii şi Moldovenii mergeau împreună pe câmpurile de bătaie,

spre a adună lauri de victorie,

N

a

Așă Românii, chiar în timpii cei mai obscuri, ei se considerau ca fii aceleiaş

mame. Dacă, în oricari triste momente, cevă deshbinări s'au ivit între dânșii,
aceste deshbinări semănau ca acelea ce, câte odată, se ivesc între membrii

aceleiaș familii. Niciodată aceste desbinări nu erau destule spre a face să
se uite vocea sângelui. Când vreun pericol ameninţă pe mama comună, această
voce eră destul de tare, spre a armă braţele tuturor fiilor.Geniuri superioare, ca acelea ale lui Mihaiu şi Ștefan, erau pătrunse și mai
tare de această solidaritate ce natura, pusese între toți Românii. Ei voiră a-i
uni la olaltă, a face dintrinşii un corp solid, în contra căruia să se sfărame

armele inimicilor. Idee mare şi salutară! însă care nu
decât cu puterea sabiei. Convieţia, morală nu eră încă

pută să se realizeze
destul de întinsă, și

naţia nu simțiă încă destul de bine trebuinţa unei Uniri complete; de aceea
realizarea ei, numai prin puterea, materială, nici pută ţineă mult timp. Cu toate

astea semânța se pusese; această sămânță

căzuse pe pământ

bun, și desti-

naţia ei eră ca, mai curând sau mai târziu, să-şi poată da, roadele.
Veni însă un timp de persecuție şi de decadenţă, care înăbuși desvoltarea
astei seminţe. Acest timp, de tristă memorie, în care tot ce eră naţional fu
dărâmat, în care Românul fu considerat ca străin pe pământul său, în care
drepturile noastre politice fură despreţuite şi călcate în picioare; această fur-

tună politică, care sgudui'atât de tare naționalitatea noastră,fu regimul Fanarioţilor. “Totul conspiră, în timpul acestui regim, la căderea naţionalităţii
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noastre. Dar, ca printr'o minune, această naţionalitate reînvie triumfândă la
lumina vieţii și a adovărului.
_
Toţi ştim proverbul: «Apa trece, pietrele rămân». poca Panarului treci,

şi în locu-i rămase sentimentul naţionalităţi române, sămânța Unirei depusă

de eroii noștri, Această Unire nu se ivi deodată ca o idee fixă, ca o idee
formată; ea există mai mult, ca o inspiraţiune naturală, ce se află, în inimile
tuturor Românilor. Pentru ca astă idee să se poată manifestă, trebuiă mai
întâiu ca, fiecare centru românesc să-şi asigure o existenți proprie; trebuiă,
ca să lepădăm din sânu-ne toate elementele striine lăsate do regimul trecut,
„trebuia să ne asigurăm simţul şi vieaţa noastră naţională; trebuiă, în fine, ca
"Românii să se aștepte la, o ocaziune favorabilă, spre a arătă Europei, că dacă
ei au acelaș sânge, acecaș limbă, aceeaș religiuno, voesce să li se recunoască

că ei au și aceeaș naţionalitate,

Această ocaziune veni, când se subsemnă Tractătul do Paris, când acest,
tractat ne asigură existenţa naţionalităţii noastre în contra, oricărui atac din
afară, și ne făci să intrăm în echilibrul european. Românii, printr'o singură
voce şi cu o singură inspiraţie, proclamară Unirea, ca, idea lor fixă, ca cea .

„mai scumpă idee a inimei lor, ca cea mai bună combinaţie dictată de rațiune.
Europa, nu afirmă Unirea, întrun. mod pozitiv; însă Europa ne arătă drumul
Unirei, ne prezintă calea cea dreaptă, și nu opri printr'un articol pozitiv că
alesul unci ţări nu poate fi şi al celeilalte.
Românii întruniră atunci coroanele lui Ştefan și Mihaiu pe capul unui singur
ales, care fu Alexandru loan |.
Europa întreagă aplaudă la glorioasa noastră faptă. Ea vede în noi o națiune,

ce are cunoștință

de

drepturile

cei, și care

ştie a trăi cu o voință

pro-

prie şi energică. Inimicii noştri, din cauza intereselor lor politice, pot lucră,
în contra

actului

nostru;

însă

nu

se pot opri

de a nu-l respectă;

căci

mă-

rimea unei fapte impune tuturor, chiar acelora ce o combat.
Dacă frații noștri moldoveni

sunt gata, a aveă acecaș

cugetare Şi

aceeaş

acţiune cu noi, precum ne spune onor. meu preopinent și precum nu ne-am

îndoit niciodată, fie siguri că şi Muntenii sunt animați de aceleași sentimente,
aceleaşi aspirații. Aşă, Muntenii: și Moldovenii vor fi un singur om, vor pre-

zintă, un singur corp, spre a susţineă, votul Camerelor dela 5 şi 24 Ianuarie.
.
„Nu ne rămâne, precum. zic fraţii moldoveni, decât a pune cea de pe urmă

piatră la edificiul nationalităţii noastre, decât a face să piară dintre noi Milcovul, decât a ne uni inimile la Focşani, spre a conlucră la întărirea actului

nostru. Nobilă dorință, a Camerei moldave! O dorință nu mai puţin reală a

Camerei muntene! Credem că timpul nu va fi departe, când această, dorință
să va putcă realiză, când amândouă Camerele vor putea lucră laolaltă, spre
N
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a face să piară până la cea mai

mică urmă

a unui

sistem de despărţire, co

făceă slăbiciunea noastră și bucuria, inimicilor noștri. : -:
ă
- Poate că patriotica faptă a Camerzlor române să dea loc la mai multe
dilicultăţi diplomatice. Oricari însă ar fi acesta dificultăţi, națiunea română
e hotărită a susţineă, prin toate puterile sale, votul reprezentanţilor săi. Credem
însă,
împreună cu oratornl Camerei surori, că Europa va consfinți votul nostru.

Această, consfinţire va [i o consecvență a propriei sale lucrări.:
Dacă tractatele noastre sunt recunoscute de dânsa, dacă drepturile şi autonom
ia, noastră

sunt

garantate

de

dânsa,

cum

ar puleă

să nu

recunoască

un.act

care

este

consecinţa acestui tractat și a acestei autonomii? Cum s'ar puteă ca, în acest
secol de lumină, Europa civilizată să vocască a se opune voinţei unui
po-

por, care nu cere decât a trăi conform

cu drepturile sale! Noi vom

urmă a

respectă drepturile altora şi nu vom ieși din legalitate. Declariim însă că
voim
ca și drepturile noastre să fie respectate,
ținea, aceste drepturi cu toată puterea sa,

şi că națiunea română
|

își va sus-

Această putere oxistă întrinsa, deși a stat mult timp în amorţire. Istoria
stă de față, spre a 'constată că Românii au excelat prin virtuțile lor militare
.
Mircea a fost unul din cei dintâi, care a avut armie regulată, întrun timp
de barbarie, când

Europa

nu cunoșteă,

acest sistem

de apărare.

Victoriile

străbunilor noștri sunt destule dovezi despre: valoarea lor militară. Dacă astă
valoare nu s'a arătat de câtvă timp,nu este ci a, pierit, ci că a stat în

amorţire. Vie iar ocaziunea,
sângele străbunilor săi.

și

Românul

va arătă că în vinele lui: curge
|
ui
e

Unire dar și încredere în viitorul nostru!.Să piară dintre noi orice uri şi
orice ne-ar puteă slăbi! Precum ne' spune despre Moldova onor.meu preo-

pinent, ași, şi la noi sperăm

a vedei pe cele mai eminente persoane din cla-

'sele ce au fost privilegiate, ne mai şovăind înaintea, nici unei dificultăţi, spre
a
apără interesele naţionalităţii noastre. La, 24 Ianuarie, aceste persoane se desbrăcară, în aplaudarea,

naţiei, de 'orice consideraţii de interese şi de persoane,

spre a împlini actul cel mai marece înalţă, patria lor. Să urmeze acest
drum

de mărire, conlucrând cu energie la toate măsurile ce vor întări
acel act,
şi vor lăsă un frumos nume de nobleţă generaţiilor viitoare
. .
E
Sper dar că vom şti a lucră cu toată energia, cu toată
prudența şi cu

toată, încrederea ce cere un act de natura aceluia ce am săvârşit
, Prezenţa

y
fraţilor moldoveni între noi este ca o legătură
și ca o angajare despre. viitoarea
noastră lucrare. Această prezenţă constitue, pentru noi, o sărbă
toare
o :asi;
gurare pentru: viitor, o afirmare: noui a unirei'ce are să domeasc
ă întro

amândouă ţările surori.:
Salutare Camerei

d

DN

IN

Ia

e

moldovene, care:a dat ocaziunea acestei sărbători ! Sa/
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lutare deputaţilor de peste Milcov, ce vor împărtăși
mentele noastre! Sulutare tuturor. Românilor!

VII.

-

Camerei

853

surori senti-

“elogrâma. Comitelui Walowski, trimisă Consulului I'rancici Victor
Place, din. 7 (19) Fevruarie 1859:
Bste de dorit ca, 4-1 Cuza să proceadă cu o' mare circumspeeţiune, să nu
ica nici o măsură cu iuțcală, și să păstreze o atitudine expectantă. Orice
altă purtare. din partea sa ar tindea împiedică realizarea dispoziţiunilor ce-i

sunt favorabile. Conferinţa se va întruni în întâiele zile ale lui Martie. * Ni

„se Împută că ne mestecăm prea mult în afacerile interioare ale ţirei. Doresc
să aveţi îngrijirea de a evită, ca uceastă imputare să nu se justifice.

Depeşa

Comitelui

Walowski,

Place, în 14 (26) Fevruarie

adresată Consulului

1859:

Franoioi Victor

Instrucţiile telegrafice ce vam trimis în 7/19 Fevruarie vau arătat îin mod
precis, cari sunt vederile Impăratului privitoare la situaţiunea, expusă prin
ultimele voastre depeși, şi care trebue. să fie atitudinea ce veţi aveă de ob-

servat în faţa incidentelor de cari îmi vorbiţi.

Opiniunea noastră, precum aţi putut vedei, este în totul de acord cu accea
pe care agenții rusești dela lași și București au lost însărcinaţi să exprime
Principelui Cuza.
Convicţiunea noastră este că partizanii Unirei și amicii sinceri: ai Principatelor nu au a se teme decât de hotăriri, cari ar împinge pe Principele -Cuza,
și pe Adunări a violă în mod deschis stipulaţiunile din 19 August, și cari

ar pune conferința în față cu fapte, cărora i-ar (i imposibil a le acordă recu-

noaşterea şi confirmarea.
In circumstanţele cari ' au însoţit -îndoita alegere a Principelui Cuza se
„constată, fără îndocală, un indice a unui simţimânt unanim și naţional, care
merită interesul şi atențiunea Puterilor. Insă censecințele, ce sunt permise a,
'se atribui acestui eveniment, ar fi compromise în mod inevitabil, dacă, intrând pe calea unei impacienţe temerare, Românii ar lăsă să fie împinși

peste faptele împlinite până acum.

E dar o datorie ce vi se impune, să vă păziţi bine de «a. încurajă, măcar

indirect, măsurile, pe cari simţiminte generoase, dar neoportune, le-ar puteă

provocă

în contra intereselor bine. înţelese

ale Principatelor-Unite.

„In acest sens m'am explicat cu d-l Alecsandri, ecare mi. s'a părut că a, înțeles foarte bine, cât sunt de necesare în momentul actual prudența și moderaţiunea. Acest trimis .a avut "onoarea a fi primit ieri de Maiestatea Sa
Impăratul

şi pot să vă spun, pentru informaţiunea voastră personală, că Ma-

|
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iestatea

analoge.

Sa

a :binevoit

a-i

exprimă,

în

acoastă

audiență,

|

recomandaţiuni

!

De altfel văd cu plăcere, din ultimele voastre rapoarte,
că Principele Cuza
pare a reveni însuș la o apreciere mai liniştită; și
de altă parte, d-l Bclard
mi-a comunicat prin o telegramă, că, Principele Cuza
l-a asigurat pe el şi
pe Consul
ul general

al Rusiei, că eră hotărit a rezisti,

sfaturilor de măsuri

extreme, și că nu ar consimți, mai ales, a întruni
amândouă Adunările la
Focșani, decât în cazul când această demonstraţiune i s'ar
pireă absolut nece-

sară. A mai declarat că nu poate fi vorba de fuziunea amânduror
Adunărilor

intruna singură.

A

In rezuma
e foarte
t important

ca Principele Cuza

si observe o atitud

ine
absolut expectantă, şi să se mănţie, cu moderație și fermi
tate,în limitele

faptelor îndeplinite până acun, și datoria voastră este
de a-l încurajă a perse-

veră pe această cale.
|
a
In tot cazul, nu veţi părăsi postul vostru dela Iaşi, fără
o autorizare formali
din parte-mi.
|
o

Domnitorul confirmă numirea Ministrilor din Valahia,
în 21 Fevruarie (5 Martie) 1859, prin Decretul Domnesc
No. 7. |
„Noi, Alexandru

Ioan I, Cu mila lui Dumnezeu

și voinţa, naţională, Domn

al Moldovei şi al Ţăroi-Româneşti, La toți de faţă și viitori

ordonat și ordonim : -

Di

sănătate! Am

|

Art. |. Intărim pe d-l Ioan Filipescu, Ministrul Nostru Secretar de
Stat li

Departamentul Justiţiei şi Prezidentul Consiliului Minist
rilor. |

Art. ÎL. Intărim pe d-IN. Golescu, Ministrul Nostru
Secretar de Stat la Departamentul din Lăuntru.
”
|
Art.

III. Intărim 'pe d-l Barbu Catargiu, Ministrul Nostru Secret
ar de Stat al

Ministerul Finanţelor,

Art. IV.

Intărim pe d-l Dimitrie Brătianu, Ministrul Nostru Secret
ar de

Stat la Departamentul Afacerilor striine.

|

Art. V. Intărim pe d-l Grigorie Filipescu, Ministrul
Nostru Secretar de
Stat la Controlul general.
o
Art. VI. Intărim pe d-l General Barbu Vlădoianu,
Ministrul Nostru Secretar de Stat la Departamentul ostășesc.
Art. VII. Numim pe 4-l Constantin A. Kreţulescu,
Ministrul Nostru Secretar
de Stat la Departamentul Cultului și al Instrucţiei
publice.
Art. VIII şi celde pe urmă. Ministrul Nostru Secret
ar de Stat la Departamentul Justiţiei şi Prezidentul Consiliulăi este
însărcinat cu executarea ordonanţei de față,

x
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la anul una mio opt

sute cincizeci și

(Subseris) Alexandru loan.
Ministru Secretar de Stat lu Departamentul Justiţiei, Președinte al Consiliului,
(subscris) [. Filipescu.
"

Din aceeaș zi este Decretul Domnesc
sirația Valahiei

în timpul

No. 9, privitor la admini-

șederei Domnitorului

la Iași.

Noi, Alexandru Ioan I, Cu mila lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Domn .
„al Moldovei și al 'Ţărei-Românești.
La toţi de faţă și viitorii sănătate! Am ordonat şi ordonăm.
Art, 1. Având a Ne duce în Principatul Moldovei, Consiliul Ministrilor va
cârmui până la 4 Noastră întoarcere în Principatul Ţărei-Româneşti.
Art. 2. Consiliul Miniştrilor va aveă a se adună regulat de două ori pe
săptămână, Miercuri şi Vineri, în ședință ordinară, pentru a se 'ocupă cu
|
toate trebile. curente.

Art. 3. 'Toate lucrările cari cer sancţionarea domnească se vor 'aduce lu
cunoștința Noastră prin înadins curier, ce sc va oxpodui odată pe stptămână,
Sâmbătă, din “București în Iași.
Art. 4. Indemnăm pe fiecare din d-nii Ministri în parte a fi cu prive&here în cancelaria d-lor, a expedui grabnic lucrările ce-i privesc, şi a ţincă,
.
strict regulă, în toate.

„Art, 5. Cu toate că. buna stare a ţărei atârnă de întregul Nostru Consiliu,
totuș Ministrul Nostru Secretar de Stat la Departamentul Trebilor din lăuntru
este în deosebi însărcinat cu păzirea bunei ordine și a liniştei publice, puind,
mai ales, administratorilor înainte a fi cu priveghere ca, până la noua le-

"giuire cerută, de Convenţie, relaţiile dintre locuitorii săteni şi proprietarii de
pământ să se mănţie după legile existente, netolerând nici o abatere dintro
„parte sau alta, şi privind. cu stricteți ca, sătenii, pre cât

drepturile

lor, pre atât să-și împlinească

să

fie apăraţi în

îndatoririle lor către proprietate.

„Art. 6 şi cel din urmă. Ministrul Nostru Secretar de Stat la Departamentul

Justiţiei şi Preşedintele Consiliului este însărcinat cu executarea ordonanţei
de faţă.
Datu-s'a în Domneasca, Noastră reședință
vruarie 21.
7

din

Bucureşti, anul
(s.) Alecsandru

Ministru Secretar

de Stat la Departamentul

Fe-

Ioan,

Justiţiei, Președinte al Consiliului,

(s.) loan
..
=

1859,

A. Filipescu.
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-- Insoţind la prima, venire în București pe Domnitorul Alexan
dru
Ioan-I Cuza, în calitate de: Secretar al. Inălţimei : Sale, am.
primit

în-Pevruarie 1859

dela Domnul

Ioan

C. Brătianu an Memoriu

e

|

pentru a-l îmmână Domnitoruluii.
e
” Incheiu această'a șaptea, cuvântare, publicând acest
Memoriu,
în care sunt scrise cu pană măiastră sfaturile acestui. mare
bărbat
al neamului nostru, date primului Domn al Principatelor-Unit
e Mol-

dova și: Valahia,

Da

i

Inălţale Doamne,
'

!

„Suirea Măriei 'Tale pe -Tronul Țărei-Româneşti
fiind chiar triumful

cauzei

naţionale, este de 'datoria oricărui Român de a contribui la susține
rea acestui

Tron tot cu atâta. vigoare, cu cât a luptat de a Te înălță
pe dânsul.: Unul

din mijloacele cele mai eficace pentru aceasta este a
înlesni pe Măria Ta în
munca, ce-Ţi dai ca să cunoşti această țară, la ale căreia
'destinări ești che-

mat a prezidă de acum înainte. Ne iartă dar Măria Ta, de
a pune sub ochi-Ți
acest Memoriu, care: sperăm, că. va aşeză deosebirea. ce:
va îi între starea
lucrurilor de aici şi între cea. dela Moldova, - deosebire
ce, fiind cunoscuti,

ar cruță negreşit multe neinţelegeri,
Publice,
o
c
;
,
„d,

.
»

multe. împiedicări, în mersul. trebilor
IN

.

|

Societatea, îni:'Țara-Româneaseă esto împărţită în patru
clase sau categorii,
Boierii cei „mari: concentrați toți în Bucureşti și un mie
număr în Craiova;
„—
boierii cei mici, răspândiți pe toată suprafața țărei ;
neguțătorii și meseriași,
concentrați mai. toţi prin orașe; și țăranii plugar
i ce locuesc prin sate. . -

„ Clasa boierilor celor mari

avut ca monopol

se compune

de un număr. de familii, ce au

toate funcţiile din țară, pe cari unele, adică pe

cele mari,

le păstrau pe seamă-le, :iar pe: cele : mici le vindea
u celor ce le dau mai
mult.

Numărul: acestor 'familii -eră destul de. restrâns,
ca rândul. fiecăreia, să

vie curând

la posesia

-uneia din funcţiile

cele

înalte;

toată

dar ocupaţ

ia
lor a fost de a intrigă dobândirea sau conservarea
unei funcţii: comerţul,
industria, agricultura, economia domestică: chiar,
sau orice altă. ocupaţie
le-a fost
- cu totul.:străină;
încât,
: deşi mai „toţi: proprietari

mari, nu

sau

ocupat. niciodată, cu îngrijirea. moșiilor, “mulţi
nici nu-şi cunose proprietă“ţile, ce sunt lăsate cu :to
în;tul
dispun'
erea arendașilor. Sunt excepții onora-

bile, cari, ca orice excepţie, nu.-fac: decât a întări regula
. Postul ce-l ocupă
este adevăratul: domen,; principalul fief al boierului.
mare ! EL-îi dă mijloace
nemărginite de'a dobândi bogății, fără muncă, fâră
pericol, de a-şi mulţumi
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luxul şi a-şi da o însemnătate: socială, Lipsa “completă a unei
„aplicări

rioase i-a lăsat fâră aptitudine pentru

cât ar putea zice cinevă: de dânşii că. sunt “utopiști,

fără a aveă

Această vieaţă a boierilor mari nu este de ieri;-ca, atrecut.
generaţii şi a devenit o a doua, natură pentru dânşii; orice
vieţuire ar fi o pedeapsă nesuforită pentru boierii mari, şi
ajungă la putere, sau ca să se mănţic,. devin îndrăzneţi,

goni frate pe frate şi tată, pe fiu,

până a deveni

străinilor şi chiar a provocă năvălirile lor.
Se înţolege dar de sineș că boierii cei mari,

“putut dobândi
timent cu .care
„le veniă numai
boierii se simt
întărâtă

se-

treburi și fără spirit practic, astfel în-

o teorie.

peste mai: multe
alte condiţii de
de acoca, -ca să
. facţioși,. până a

instrumentele. oarbe

alo

într'o asemenea poziţie, n'au

o influinţă în ţară, ba încă că ci sunt priviţi cu acelaș senerau priviţi străinii apăsători. "Toată, puterea ce aveau în ţară
dela administraţia, ce o țineau dela străini.: Ura de care
urmăriţi din partea naţici, şi care-ei i-o: întort: cu prisos, îi

şi mai rău şi-i face să fie adesea mai inimici 'ai 'naționalităţii ro-

mâne decât străinii chiar,» .::
A
a
a
__ Clasa boierilor celor micise 'compune''de toţi funcţionarii “de-al

ae
doilea

ordin şi'de toţi proprietarii mar
şi: imici din toată țara." Această clasă este
numeroasă,

laborioasă, și pe dânsa

se reazămă: toată

lucraroa''serioastdin
:

toate ramurile administrative și judecătoreşti din. ţară ; alăturea cu .țăranii,
oamenii
din clasa aceasta: deschid singuri pântecele pământului și-l::fac să
rodească ; ci vin cu speculele lor, de: stimulează'și ridică în consideraţie
comerţul,şi dacă moralitatea

nu

este privilegiul

acestei clase,

cauza

este

că toate funcţiile ce ocupă boierii cei mici le sunt vândute de boierii: mari.
O administraţie. onestă, dreaptă, și: care

n'ar fi favorizat decât :meritul, ar fi

ridicat în scurt timp această clasă ;. cu toate acestea, ea astăzi încă este în
capul! muvementului naţional, 'contribue într'o proporţie însemnătoare la. re"generare
Românieai, și are 'o0“ mare îinfluință în toată iţâra“işi în- toate
i
clasele. 1 it
n n e
eat : e e
ai
: + Clasa, comercianților şi a meseriașilor: în “Ţara-Româneasc
este
ă pepiniera

clasei de:'care 'vorbirăm în urmă. Ea în toate:-pirțile: produce “toate

bogă-

iile:co nu izvoresc din: agricultură, :și. chiar: acestora
le dă, :un! preţ :ce nu
“l-ar 'aveă, fără: dânsa și-ea posedă itoate calităţile :de:energie și de moralitate,
ce caracterizează 'această clasă în”toată socittăţile. europe
ca. posedă
'încă
ne;

inu numai instinctul, 'amorul 'libertăţii,- ce este” firesc unei:clase;de o natură
“democratică, ci și al: patriotiemului “celui *.mai înalt,: celui :-mai entuziast;
pentrucă;: deși în comerţul
'de sus:se'află: mulţi :străini,. însă fiind toţi 'de
xitul Bisericei: noastre 'naţionale;: și ; fiind veniţi :toţi; din: țările 'supuse 'Tur-

“cilor,

România

a fost: adevăratul

's'au'îmbogăţit și sau

pământ al fâgădu
:pentru
inţdânșii
ei ; aici

ridicatla':starea de om'liber,:aici :au "găsit -o'.patrie
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mai liberă şi mai generoasă, la a cărei
a prosperitate se interesează astăz
i
atât cât şi noi, născuţi Români. Aceo
a ce întărește. însă și mai mult acea
stă
clasă și o ţine pe! drumul patriotismul
ui sunt meseriaşii, cari sunt toţi Români, cu sent
imepte

cărei alte clase.

de moralitate și de patriotism, ce

SD

„În sânul clasei comersante,

ce

Ie

ar face onoare ori-

a luat o mare întindere şi putere,
se află
mai cu osobire în sămânță civilizaţia
română, și numai cu stârpirea ei ur
mai putei, să piară civilizaţia și libertăţil
e publice în România.
Clasa

țăranilor, a plugarilor
acestei ţări; ca, insă aro o mare

formează, marea majoritate a
locuitorilor
însemnătate nu numai prin numă
rul ci,

dar chiar prin desvoltarea ei morală
și intelectuală.
Dacă, neingrijirea. boierilor mari pentru
starea lor și a. moșiilor lor a fost
cauza degenerărei acestei clase, această
ncîngrijire însă a favorizat până la.

oarecare punct desvoltarea țăranilor.
Oricât de. răi, oricât de răpitori au
fost
arendașii, însă, ca, străini proprietăţ
ii, ca unii ce n'aveau să stăpânească
decât
trei ani, ca unii ce n'aveau nici
o influință prin modesta și prec
ara lor:

poziţie socială, n'au putut abuză, de firan
, cât ar fi putut

să o facă boierul
proprietar, ce cră totdeodată și dregă
tor, el sau ai lui; și mai cu deosebir
e
că. proprietarii, necunoscându-și valo
area veniturilor lor, le dau arendașilo
r,
până în anii din urmă, cu un preţ
foarte jos. Astfel țăranii, având în gene
re
a.se luptă numai cu arendașii, au
îndrăznit să se împotrivească la
orice
„apăsare, și au
izbutit chiar câteodatăde a se apără, de
a-și dobândi îndreptare
prin autorităţi; ba de multe ori propr
ietarii. şi funcţionarii, ci singuri,
ca
să dobândeas
. ocazi
căa să stoarcăpe arendași, ațățau
recl
amaţ
iile
ţăran
ilor.
Lupta : desvoltă pe om, îl întărește
și-i dă conștiință de drepturile sale
și
de demnitatea, sa,
Sa
"Acestea sunt, negreşit,, cauzele principa
le cari, împreună cu. şcoalele şă-

tenești, au deșteptat, au ridicat
clasa ţăranilor, încât, astăzi, se poate
. compară cu avantaj cu orice clasi do
țărani din societăţile civilizate.
Clasa țăranilor de acum

“de

înainte mai poate îndură, dar ca să se
lase de a se mai împilă,
a se supune desăvârșit, este peste
putință; căci ţăranii simt că puterea
țărei rezidă întrinșii. Printr'o educaţie
îngrijită, printro bună direcție, ce li
Sar da de către un guvern național
și liberal, de către un guvern ce ar
dobândi încrederea şi dragostea lor,
sar.putei, face din clasa țăranilor
un
bulevard nestrăbătut al naţionalităţii
și al libertăţilor române.
|

IL,
Acum

că expuseră

m.; starea. socială a, țărei, să ne
fie iertata, aruncă o privire asupra atitudinei ce deosebitele
clase au luat în lupta națională. Acea
stă
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ce nu este în genere decât o expunere de fapte,

va servi de reazăm pârghiei întâi, sau de rectificare, dacă,
ca ar fi greșită,

Când o rază de speranță veni să însuflețească inimile
Românilor, când
sfârşitul răsboiului din Crimea ne lăsă să, întrevedem
un drum de înde-

pendenţă naţională și Românii toţi se îndreptară către dânsul,
inimile boie-

rilor celor mari înghețară; și cum aveau încă guvernul
în mână, întrebuințară toate mijloacele de persecuție, 'ca să sugrume
manifestarea, opiniei
publice, și să poată astfel dovedi Europei că nu suntem
decât nişte po-

pulaţii fără energie, fără aspirații, fără instinct naţional, fără
trebuinţă:de
libertăţi şi că, astfel, nu suntem în stare de a formă un Stat. suveran
, in-

dependent: acum ca în totdeauna, interesul lor se găsi legat
cu interesul
străinilor și lucrară întrun acord,ca să ne poprească de a
intră, în posesia,

anticelor noastre drepturi. Sistemul. de persecuție, ce, atât în timpul resbelului dela Crimea, câtși al Congresului dela Paris, domni în ţară
contra
unioniștilor și apărătorilor autonomidi, este cunoscut de toată lumea, și
nu
mai face trebuință de a-l descrio aci; constatăm numai că el fu atât de tare,

încât sugrumă voinţa naţiei întregi şi nu pută să-și manifeste dorinţele, ba -

nu puti nici măcar ariincă un țipăt de suferință. Astfel, Austria şi Turcia,
putură susțincă, îni Congresul dela Paris, că populaţiunile din Principate nu
vor Unirea.
po
Tvactatul dela Paris. lăsă, chestia noastră “atârnată, nehotărită, şi .boierii
putură iarăș răsullă şi se puseră din 'nou la lucru. Ei făcură tot ce le fu

prin putinţă, ca Divanul ad-hoc să: fie compus astfel, încât să răspunză în
favoarea trecutului; însă energia celorlalte clase triumlă de toate uneltirile
lor, şi marea

majoritate a Divanului fu naţională.

Cu Divanul

ad-hoc mai

cu osebire, și întrun mod oficial şi în faţa lumei, putură a se constată calităţile morale și intelectuale, devotamentul şi patriotismul fiecărei clase.

Intr'adevăr, în tot timpul discuţiunilor, boierii cei mari se arătară preocupați
numai. de interesele clasei lor, când: celelalte clase, și mai cu osebire țăranii,
se arătară în totdeauna dispuși: a, sacrifică orice interes:
de clasă; ei sugrumară adesea strigătele de 'suferință pentru interesul general şi respinseră,
cu o înţelepciune și cu un devotament antic, toate insinuirile perfide, prin

cari căutau unii să-i aţâţe la 'cereri de natură a. compromite cauza națio- nală, complicând-o cu' cestii sociale. In fața unei atitudini atât de patriotice

a majorităţii Camerei,

în faţa unanimităţii cu care naţia se pronunțase pentru

cele patru puncturi, ce rezumau dorinţele, trebuinţele și drepturile

țări, boierii se. smeriră

și, în votul

dela 9 Octomvrie,

Divanul

acestor

ad-hoc fu

"unanim. Populul crezi în sinceritatea votului boierilor şi ei fură salutați cu
aclamaţiile cele mai entuziastice.. Ei putoau din acel minut deveni conducătorii naţiei; dar nu voiră, sau mâi bine nu puturi, năravul fiind mai tare
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decât: voinţa-lor: și, de a.doua: zi, începură
atât

în Divan, cât

și: în străinătate, a lucră la dărâmarea votului dela
e
9 Octomvrie. . : -.
i.
„Convenţia dela Paris fu primită ca
un triumf pentru “dânșii, -ca.0o revanșă contra: votului! dela 9 Octomvri
e ; și ca: să -smereasciă: și mai mult

nația, o spuneau în gura, marecă nu cu
puţine sacrificiuri iu “dobândit acest
eşec naţional, “Despărțirea . Principatelor,
o lege alegătoare foarte. restrânsă,
guvernul în
timpul alegerilor încredinţat în mâ
ni
* boier
le
ilor celor mai înaîndrăzneţi, erau negreșit niște: impu
neri grele, sugrumătoare
nație. O: Cameră dar aleasă în: asem

poiați şi mai

pentru
enea condiţii nu putufi 'com=
pusă, în majoritatea
ei, decât de oameni devotați: claszi :boie
rilor mari şi: a
candidaţilor ei:la domnie. In momentel
e. însă supreme, 'când'cră: să se: ho-

tărască, de viitorul neamului românesc între
g, și âcum nu de străini,ci 'de
reprezentanţiia trei milioane de: Româhi,.
voința “publică, voinţa “naţională
se

manifestă cu atâta. vigoare, încât numele
Măriei Tale, ce devenise ' simbolul
independenței naţio

nale,; al emancipărsi claselor apăsate
și al Unirei Principatelor, fu aclamat chiar de acea
Adunare, a căreia majoritate eră, devo
tată
pretendentului, fostului Voevod Bibe
scu.
si
ee
|
- Volul dela 21 Ghenarie a, 'deschis
o eră! de: întărire; de'mărire:şi de
..
au
x.
fesr

vicire naţională, nu numai liindet'aces
.
pa
.
Î o.
te douz,Pie
Principate sau
unit sub Mări
a
Ta, dar fiindcă societatea din Țara-Rom
âneasci sa emancipat de :apăsărea
unei clase ce popriă 'desvoltarea : puter
ilor. naționale.
ei
i,

„ “Boier
cei:ii:
mari simţiră consecințele votului
din 24 Ghenarie,ca,:şi Pute=
rile: străine,
'ce sunt

opuse emancipirei. noastre naționale,
Ei se' puseră dar
iarăș, ca şi după votul dela 9 Octomvri
e, a surpă marele fapt naţional ce-l
consacrase chiar ei cu iscăliturile
.și jurământul lor: Candidatul de
predi
lecţie al lor, ce, abiă-ajunse diri străinătate,
'se întoarse în Occident, 'negreşit
ca, să "lucreze: îi nume
le boierilor pe lângă Cabinetele

Puterilor garante:şi: să
anuleze alegerea Măriei Tale. 'Tot cu acecaș misie
a fost neapărat. însărcinat
un

“alt personagiu; cel ce Sa întors la Cons
tantinopole înțesat de bani și, se
zice; purtător” de -0 protestaţie “din parte
a, boieril6r.! Cat. pentru dumnealor,
Sau arăta

t hotăriţi de 'â 'se împotrivi la orice măsură, de a

împiedică: orice;
lucrare ar” fi fost de natură a întări,
a asigură,a ' înrădăcină 'actul cel: mai
mare și: moral: dela24 Ghenarie; afară
de Cameră
ei caută
, cu 'diferite unel

tiri să aţăţe. clasa ţăranilorși să descuraj
eze pe celelalte clase, asigurându-le

că guvernul --Măriei Tale este :cfemer

și că cele vechi iar

se-vor reînfiinţă;
pe de'altă parte; caută să întâureze guvernul
Măriei Tale, spre a-l împiedică,
a-l pâraliză, a-l: corăpromite p&' drumul cel
nou; singurul mijloc.ce le mai
rămâne de'a, răci dragostea 'și' entuziasmul
' Rorhânilor pentru' Măria Ta:: vin:

Reaua “voinţă 'a boierilor, intrigile” los;
revolta lor''cortra guvernului. sunt
atât 'de evidente;

'încâţ simt trebuinţa să'le' icoperă “eui:un”
pretext, :şi'dcest

b
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pretext esțe tot acela dela Divanul ad-hoc, adică pericolul în care sar află,
proprietatea ; în numele proprietăţii, se despart de nație, se pronunță cu
o
nerușinare 'nepomenită în contra tuturor cestiunilor de vieaţă, ce dela. 'Trac“tatul dela Paris suntla ordinul zilei; în numele proprietăţii, se opun cu naţia
să facă un singur pas Înainte, zicând că nu l-ar putea. face fâră să calce,
să violeze proprietatea. Am constatat noi. înşi-ne că boierilor le lipseşte spiritul practic; însă. nu le-ar fi trebuit o doză mare de bun simţ,ca să înţeleagă că, prin atitudinea lor, compromit nu numai cauza naționali, dar că
pun în pericol chiar proprietatea, ce au pretenţia de ao apără, și că numai o
Adunare populară, rezemată pe un guvern național, ar .puteă înlătură cestiile
sociale cele primejdioase şi rezolvăpe acelea. ce .interesul ţărei.le reclamii.
De. mam [i ameninţaţi de afară, această „poziţie critică, ce fac boierii guvernului, Măriei Tale,

ar fi de

suferit, timpul

chiar's'ar

insăreină de a o ni-

mici. Situuţia însă de afară cere măsuri grabnice, viguroase, ca să aducă
unitatea în lăuntru. Principatele au ieșit negreşit din trista situaţie a trecutului,
ce, eră. cu totul anormală și fâră capăt; poziţia lor este astăzi strălucită, pe
lingă ce eri, în trecut; viitorul lor este deschis, de. voim să-l asigurăm; dar
ele sunt mai în pericol, de putem zice aşă, decât în trecut. Intr'adevăr, rivalităţile Statelor vecine.și interesul echilibrului european nu mai sunt destul
de puternice ca,să ne scape .din furtuna, în ajunul. căreia ne aflăm,și pe
care numai

orbii

nu

o văd;

bărbăţia noastră, opintelile noastre, sunt

de nea-

„părat de acum. înainte, ca, să înfruntăm primejdiile, ce o. să nise înfăţişeze,
și adăogăm că, cu cât. rolul. nostru va fi mai mare. şi.mai activ. într'acea
luptă, cu atât vom asigură României o poziţie. mai. înaltă, mai glorioasă și

mai prosperă...

cn

- Dară, o. repetăm,

IE

situaţia de afară a Români
nu “Te ei
iartă .pe Măria Ta a

amână o.soluție. francă, a acestei politici din lăuntru; orice țărăgăire, orice şovăire,; orice compromis.ar pune în pericol guvernul Măriei Tale şi,. prin
urmare, independența naţională. Hotărirea, Măriei Tale de a ; apără tronurile
întrunite,şi a protejă regenerarea Românieia, fost, exprimată cu atâta, tărie,
încât credinţa noastră într'acestea, este, şi, va, „fi „neclintită. Grija noastră dar
nu „poate fi alta, decât, aceea, dacă Măria. Ta o să găsești puterile trebuincioase acolo unde poate le, cauţi; această „grijă. ne-a şi. dat curajul de a Vă
înfâţișă acest Memoriu.
e?
ns i
e
Paz SE
- Incrize politice ca aceea în. care ne, aflim, şefii Statelor,
mari, Statelor
organizate, de, mult timp, n'au, până la oarecare, punct, a se îngriji decât de

putorile organizate și de resursele financiare, obicinuite.,Nu
este însă tot astfel
într
Stat:
mie. și, cu.totul dezorganizat.ca, al; nostru. Aci este trebuinţăde
'un
a improviză, tot,”
şi a alergă la, sorgintele, ii ale naţiei, căci numai devotamentul și entuziasmul poporului poate și dea oșteni. şi Dani; într'asemenoa
7:
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ocazii. Şi acestea ar deveni cu atât mai necesare
,cu cât criza

noastră politică ar coincidă cu criza orientală, sau
cu un resbel european, în cari amândouă cazurile Măria 'Ta ești chemat
a-luă parte, ca să asiguri României
:
poziţ
ia ce i-ai însemnat în cugetările: Măriei Tale.

„Cazurile de mai sus'sunt simple,. lămuri
te,. și, cu toată grija noastră, sperăm însă că, până n'ar ajunge acest
Memoriu în mânile Mărici 'Tale, dispo
ziţiile Guvernului

vor veni să dea naţiei asiguraraa că: hotăr
îrea Mărici Tale

este chiar dorinţa ci.
pu
+ Este însă un caz mult mai periculos,
acela când

IN
primejdia

E
ă
s'ar părcă lesne

de abătut; când Puterile adversare națion
alităţii noastre sar arătă, “comode,
îndurătoare, lesne

de a se câştigăcu niște concesii ce fățiș
n'ar aveă impor-

tanţă, concesii rezonabile, căci ele
ar fi cerute în numele

ideilor de ordine şi
de conservaţie, în numele salutului publi
c al Statelor vecine şi câ o dovadă
de moderație şi de înţelepciune a Guver
nului Măriei Tale. . i.
E
Sunt puţini oameni,și guverne și mai
puţine, cari au rezistat de a: nu
alunecă pe un asemenea pripor; şi
acest pripor.ar deveni și mai alune
cos pentru noi, dacă o Putere, care astăzi
nu este amenințătoare pentru n0i, ne-ar
lăsă să sperăm -un ajutor activ la un
caz de atac-de afară.
ui.
Nu respingem ideile de ordin și
de conservaţie; ele sunt condiţii sine
qua
non ale societăţilor; dar ne întrebăm,
ce semnificare ar -putei ele aveă în
,
țară la noi? Căci a conservă, instituţiile
” prezente şi a mănţineă, la putere
oamenii trecutului,
n'ar fi oare sinonim de a mănţineă Român
ia, În starea de:
slăbiciune a trecutului și a o lăsă astfel
la disereţia străinilor? Tot asemenea
nu respingem ajutorul. generoșilor noștri:
vecini; însă dorim câ, puterile na-.
ționale să fie destul de desvoltate şi
reorganizate, încât ajutorul străinilor
să nu poată deveni, nici întrun caz,
primejdios pentru independenţa noastră
naţională,

„Să ne [ic iertat acum, Măria Ta, să ne
facem între

barea, ce sar întâmplă
dacă, ferească Dumnezeu, Guvernul
Măriei Tale, preocupat de greutăţile
ce
trecerea dela un sistem la altul
atrage în totdeauna. după dânsa,
preocupat

de idei de fuziune, de împăciuirea,
partidelor, şi impins de un sentiment
de
nepărtinire, ar cădeă, victima, ispitelor
ce arătarăm mai sus și cari, sub deosebite

forme, sub deosebite

măsci, încunjoară Guvernul Mărici Tale!
Amorul,
entuizasmul și devotamentul cel mai
adâne ce are naţia pentru Măria Ta
ar
face ovare loco dezafecțiunei și descu
rajărei? Atunci Măria Ta, slăbit
astfel
în lăuntru, fără ca, să fii decât

tolerat de Cabinetele Statelor
vecine, n'ai cădeă
oare. prada intrigilor și ambițiilor
ce fierb şi cari atunci vor fierbe
și mai
tare în ţară

la noi? ŞI, la asem

enea caz, scenele tristului trecut
nu s'ar repetă iarăş și acum, pentru desăv
ârşita, noastră pcire ?
|
Nu, Măria 'Ta, nu sunt două
drumuri de apucat, ca, să ne
duci la ţinta ce
N
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Vai propus: înarmarea țărei, organizarea Ministerului din Liuntru şi
a Justiției, moralizarea lor printr'o nouă alegere a personalului, reorganizarea totală
a administraţiei finanțelor, introducerea unui nou sistem de contribuţie şi or-

ganizarea creditului public, adică înlesnirea

circulaţiei capitalurilor, acestea

sunt măsurile ce nu suferă întârziere, când, fără dânsele, orice s'o încerci,
orice s'o face, n'o să izbutească, căci numai ele pot întări guvernul și asiguri,
în toate cazurile independenţa naţională.
Am arătat unde, după părerea noastră, este puterea în Ţara-Româneasciă;
am dovedit, în urmă, că tot acolo este Şi patriotismul; am arătat cari sunt
primejdiile și cum, după noi, ar puteă fi înfruntate.
*

Măria Ta! Cinci milioane de Români Te-au ridicat, prin puterea suflefelor lor, prin puterea credinței lor naționale, pe scaunele întrunite al lui
Ștefan cel Mare şi al lui Mihaiu. Viteazul. Cinci milioane de Români au
simbolizat în Măria Ta independența naţională.
Astăzi, România întreagă şi-a oprit răsuflarea și așleaptă dela Guvernul
Măriei Tale acte de acelea cari să-i însemne, în trăsuri mari, drumul cel
nou pe care este gata să se arunce cu entuziasmul, cu devotamentul unui
popor, a cărui credință naţională, moştenire sirăimoșească, a crescut şi s'a
întărit prin atâţia secoli de suferințe.

Prin amorul tuluror Românilor, Măria

Ta eşti unul

din suveranii

cei

mai tari; fă ca aclele Guvernului. Măriei Tale să corespunză cu această,
pudere, ca astfel generațiile viitoare să se înşirueasci binecuvântând mat
mele Măriei Tale,
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pulitate, Ja înfiintarea de institute de

" tredit și de comerţ, la declararea
"uner porturi Dunărene de porturi

libere, . .

13

1...

VI:

486

Diferite alte cestiani privitoare la des" vollarca
ad-hoc a
/oate de
yistative

1557.,..:7

interioară a 'Țărei, Divanul
Moldovei le-a declarat pe
compelința Adunărei Letittoare. .,

sm
via ! | 490

- .-

Lucrările Adunărei ad-hoc a Valahiei.

Sept. | Oct.

trei Secretari vremelnici: pe L.ogofă-

„tul Nicolae Golescu, Aga Ioan Cantacuzino şi. Alecu Petrescu ...! -

VI:

compuse fie.

„Care de câte 9 membri,. însărcinate

-cu „verificarea actelor Deputaţilor .

va

*

Alegerea a 2. Comisiuni;

>

139

—

.

VI

%

" Adunărei ad-hoc a: Valahiei.: ao.
Inalt Prea Sfinţitul Mitropolit numește

ae

2] Cuvântarea Inalt Prea. Sfinţitului Mitropolit Nifon: rostită lu deschiderea

_
ED oma

439
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DIMITRIE A, STURDZA

Acte
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i
14]

i

—

|.

|

Se cotese Raporturile Comisiunilor de
verificare

—[.

—|

.....,

|

—

î

"telor Deputaţilor sătenilor —louu Ni'culescu' și Tănase Constantin iîn ju-

:

la 442]

—

ali

—
"

—|
:

Anexa A: Adresa lui Ni
Tănase Constantin
cătro Adunarea ad-lioc din Bucureşti. | VI:

—

—|

Anexa B: Actul

—

—|:

—|

|
—

i
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:

84 [445|

—

—!:
ji

—|

Adunarea procede
„siei compuse

|.

|.

VE

_ă

VI:

lu alegerea Cutni-

de 9 membri

pentru

Regulamentului: interior

al Adunărei Naţionale

III

|

|

Raportul Comisiei I.pentru verificaria
|
.
actelor Deputaţilor se aprobă

. "redactarea

85 [345|

|.

Lămuririle date de Secretar: Conisiunei II: “Turnavitu' asnuru alegerei

lui “Tănase Constantin ca
83 [144]

9

dat lui Tănase Con-

stantin din partea Adunărei ad-hoc. | VI
82 [119]
.

,

“pe

—

—

Raportul Comisi
Ii: unei
Cercetarea ac-

dețul Olt PV
80 [141|

|

a

4
,

—|-lu

|
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Octomerie
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șiDecan]
|
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Procesului
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No

896

....., VIE

17] Alegerea biuroului Adunărei ad-hoc. |. VI
"1 Vicepreşedinte: Logofătul: Nicolae

9,

|:

11

!

Golescu,
5 Secretari: ConstantinA. Kreţaleseu,
Constantin

A.

Rosetti,

Ștefan:

i

Go-

186 [445]
i

IV

=)

lescu, Scarlat 'Turnavitu, Dimitrie
Brătianu.
3 Cestori: Principele Gr. Ghica, tiristachi “Tell; Mihail Marghiloman . .

19|: Discuţiunea, asupra cestiunei Comitetelorde Clase: Principele Ştirbei, Hris„tache Tell, Ioan Brătianu, A. Golescu,

Principele Bibescu . ... ...

.|

Va |

27

—

verbal

No.
- [Procesului

"Pac,

No.

DIVANURILE

DIN

IAŞI ŞI BUCUREŞTI.
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Data

1857
Octomurie:
)
20

'87

AD-IIOC

Acte

și Documente

Vol.

No.

Alegerea Președinţilor celor cinci Clase.
Clasa Clerului:

Prea

Râmnicului.
"Clasa

Sf.$Sa Kpiscopul

Proprictarilor “Mari: : Principele

Grigorie Ghica.
Clasa

's8

Proprietarilar

Mici:

Alexandru

Golescu.
.
Clasa Sătenilor: Gheorghiţă
. Lupescu
Clasa Orășenilor: Nicolae Pleșoianu.
449

VI:

„Propunerea prezintată de d-l Constan=
tin A. Iretzuleseu privitoare Ja cele
„patru puncte:
* Chezășluirea Autonomiei și a Drepturilor noastre internaţionale, după
cum sunt hotărite amândouă prin
- Capitulațiile din anii *1393, 1460 și
1513, încheiate intre ţările române
și Enalta Poartă Suzerană,. precum
și neutralitatea teritoriului moldo.
român,
2 Unirea Țărilor România şi Moldova,

intr'un singur Stat și sub un singur
guvern.

30 Prinţ Surkin cu moştenirea Tronului
ales dintr'o dinastie domnitoare de
ale. Europei, ai cărui moștenitori,
născuţi în țeară, am dori să fie cres-

+

cuţi in religia ţărei.
Guvern Constituţionai
tativ, şi după

|:

Reprezen=

datinele- cele

vechi

o

“singură Adunare obștească, care va,

li întocmită pe bază electorală largă,

încât
-89 450
'90 451

.să

reprezinte

interesele

geo

“nerale ale populaţiei române... -.
Propunerea Gheorghe Magheru . . .
Votându-se în unanimitate Propunerea
d-lui O. A. Kretzulescu, se pășește

la Aleger: ea
unei Comisiuni de 9
membri: Ipiseopul Buzăului, Ioai

Brătianu, Gh. Magheru, A. G. GoAnalele A. R.—Tom,. XAZIV.—

Memoriile Secţ.

Istorice.

VI:
vie

29

No.

.

Procesului
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Acte și Documente
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“No. .

Pag.

Vol.
1857
Octomurie

lescu, M. Dauilie, A. Petrescu, 0. Aricescu, Teodosie Mungescu șși Tănase
Constantin .. .... ie. .
91 451

VI

D-] C. Aricescu cetește jurnalul Comisiunei de Urgenţă, care a numit de
Raportor al ei pe d- l Ioan Brătianu.

92

|

VIE

30

VI:

31

VI

3i|

D. -] Ioan: Brătianu cetoşte Raportul Comisiunei de Urgenţă, care se aclamează cu strigările, unanime: Să
trăească România una și nedespirțită! Să trăească Puterile cari ne-au

„deschis Porţile viitorului! . ..

.

Noemuwrie:

93 154

1

13] Discuţiune
asupra Punctului 4: Adunarea Obstească va fi întocmită pe
„bază eJeotorală largă, « care să repre-

zinte interesele gensrale ale popula" ției române, la această .discuţiune
"ieau parteși deputaţii sătenilor'(Gh.
„Lupescu din

Râmnicul

Sărat,

loan

” ” Roateș din Mehedinţi, Ioan Voicu din | *
“Gorj, loan Țica din Muscel, Marin
Părcălăboscu din' Romanăţi) !
460) XIII

Ioan. Brătianu dă cetire: Actului des-voltător votului Adunărei ad-hoc a

României din ?/,, Octomvrie
470

: .

9

„21 'Discuţiune asupră “estiunci Mânăsti„rilor inchinăte cari iau trimis De-

“ putaţi în Adunarâa ad-hoo
AV

1

Se

ceteşte Adresa,

i.

Comisiunei

183|...

Ya.

Anexele Ja acest act: în număr: „de 14. „VE

177] XIV

472

81
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VE

320

VI:

324] .

Inter-

„ naţionale de cercetare, prin care Di:“vanul ad-hoc este invitat: a-i trimite
fără întârziere” actul: dc 'reviziune

"a Statutelor “ și Regulamentelor
vizoare' N

„i
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Pag.
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Noemvrie
98 173

XVI

18| - .30 Propunerea d-lui Dimitrie Ghica, sus- ținută de 29 Deputaţi: — Adunarea
ad-hoc a Românici, pentru motivele
ELI

EI rostite în Memorandul dÎN “sg Noem”_vrie, emite dorința de a nu procede

pentru moment la alte lucrări, și a
“aşteptă ca Inaltele, Puteri Garante
să se pronunțe prealabil asupra do“ rinţelor votate de Adunare în a Oe“tomvrie
173|.

,

|

Adresa Comisiunei Internaţionale de
cercetare, prin care Divanul ad-hoc

este invitat i declară,

dacă el per-|.

sistă în . rezoluțiunea, sa, că sa “în-

. deplinit mandatul
turile generale
„„„Morandu) său
174

său enunţând vo-|
consemnate

vI:

Cuvântarea d-lui - Ion Brătianu asupra
Adresei Comisiunei

450

Internaţionale ,

„Ioan

Cantacuzino,

adresei
Dec.

A. G. Golescu, Di-

Ghica — pentru a răspunde
Comisiunei

Internaţionale.

ui

-)

XVII

t>
EI

Ne veni,

Dimitrie Ghica cetește Raportul Comi„ Siunei rânduite de Adunare pentru
"a răspunde Adresei Comisiunei In"“ternaţionale; ;— Divanul ad- hoc e chemat a exprimi dorinţe, iar a nu pro-

"dede la: reformele interne +
481

VI:

Se alege o Comisiune de 5 membri:
„Episcopul de Buzău, C. A. Kreţulescu,
__mitrie

21480

în me-

Discuţiune asupra. incompetinţei Divanului ad-hoc de a procede la re- |.
„ formele” interne (C. A. IereţaJeseu
A.
|
G. Golescu, Ioan Brătianu) |
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......1|
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”

14
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98 489|
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Se

"39|
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112 191|
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361|

AL. Golescu, Al.
Eugenie

Florescu,

| V:

371|

. —

:

Dimitrie

Predescu, IIristache

'Tell pentru a exumihă propunerea
d-lui AL Petrescu ...., m. | VI
Adunarea ad-hoc trimite Comisiunej
.

| —

vre | azo[' i

semnată

de

ce

i
:. —

371|
IN

528|

i —

Răspunsul Comisiunei Internaţionale
la Adresa precedentă ae
ae | VI
19] So ceteşte de d-l Ilristache 'Tell ra-

a
370

a
—

16
i

+ 7] Discursul d-lui A.: G. Golescu

|

. |
i
VI | . 372
.

asupra

A:
TI
ice

i

“răspunsului trimis de Comișiunea Iu-

|

ternaţională Adunărei ad-hoc, cu data

de 4/16 'Decemvrie,

—

|

-—]

Deputatul țăranilor Tănase Constantin
so sue

Ja

semnată

tribună

și cetește

de deputaţii

,

și observaţiu-

nile ce fac Ioan Brătianu și IIristache Tell
i,

she]

[= 339|

po

VI

|

!

—!

i
-

| Ve

portul Comisiunei asupra propunerei|
d-lui. Al. Petrescu, care se respinge.|

—|

e:

339:

Se alege o Comisiune de 5 membri—

Internaţionale, 0 adresă

1

13492

|

a

Biuroul său
jaajsoi
|

a

reinoește discuţiunea asupră concluziunilor Raportului d-lui „Dimitrie
Ghiea, (A. G. Golescu, Ioan Brătianu),

Ghica,

—

o

a

*'—|' Propunerea Al. Florescu

—|

|

;

VE

Ra-|

:—| Propunerea AI, Petrescu . ..:...|
“|

1101490]

SE

Se reinnoește discuţiunea asupra vo-

Decemvrie 2

|

|

d-lui Ghica

„portului Dimitrie Ghica,
1061485] AIN

E

:
Concluziunile

„se adoptă de Adunare

1105485 XVIII

|'No. |

!

1857
Noem.|

DT

Yol. | Pag.

d cuvântare

clăcași — 'Tică
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DIVANURILE

Data
V,:

Acte
Vol.

n.

și Documente

Pag,

1857
Decemsrie
Ioan, loan Roateș, Tudose Mungescu,
Nicolae Mazâlu, Marin Pârcălăbescu,

Stoica, Cojocaru, loan Voicu, Stancu
Stănilă, Constantin Moglan, Stamate
Budurescu, Preda Cernat, ete.—a

căreia concluziune este următoa=
rea;— Dacă locul nostru al țăranilor plugari români ne va fi răpit
în Adunarea viitoare, noi protestiim
mai dinainte şi aducem la cunoștință

prin aceasta că toate legile ce se
vor face fără de noi vor fi privite
de ţară ca nedrepte și asupritoare
și. nu .vor fi recunoscute de noi
decât ca un rod al silei, așă cum a

fost şi Regulamentul Organic». .

VI

După câtevă observaţiuni ale d-lui Dimitrie Ghica, să propune de 4-l Dimitrie Brătianu ca Adunarea să iea va-

canţă dela 10 la 3 Ianuarie și sc alege

w>
>

300| ANI

_
9

„0 Comisiune

de 5 membri

pentru a

prezintă Adunărei un raport . .,
D-l Gr. Marghiloman cetește raportul Comisiunei

de

5

propune "următoarea

VI

386|

VI:

398

membri,! care

concluziune,

adoptată de Adunare: Adunarea, hotărește

si iea vacanţă

până: la 20

Ianuarie st, v., epocă până când sperăm, un răspuns dela Congresul de
Paris; dar în caz de împrejurări, cari
ar. reclamă intrunirea noastră, Biu-

roul să fic insărcinat a ne convocă
imediat
12

24

. .

cc...

Adunarea, ad-hoc a Valahici este in„vitată de Mitropolit pentru a se da

cetire ultimului ci Proces verbal .
a:
.

+

4

VI:

No.
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DIMITRIE A. STURDZA
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i

"lov

|
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-| Acte și Documente!
=
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.

din Moldova

SI

Octomuvrie

—

3

a DD.

Catargiu,

:

19

VII

21
E

|
582|

“Scrisoarea iMarelui Vizir Aali Pașa pentru”
misiunea lui Afif Bei...
“|

VII

495|

2091!

31

Soleimnnilatea cetirei Fermanului.

397]

2119

599|

2120

[E
602

MI - |
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L
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41505

20|..*

„1|

Procesul V erval 7: principial Majorităţii

1306

20

i
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Procesul Verbal 71:.. Regularea zilnică
Jucrărilor. Renunţarea la Onorarii .

6

1509
,

21
e

7 | 508

21

8

92

[507
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«

604|. „2123

VIL|

Go.
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!

„:

111515
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Pr ocesul Verbul 177: Numirea Secretarui
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|
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: Cuciuraiiu

i

N

(inlocuit prin G. Duleescu),

No, 19

„tuirea listelor Electorale

!

Pee.

r

Raportul, Consiliului Administrativ

E

VII

lxtrde

| ;| „. „ordinar pentru Restabilirea Legei Presți
i
[+ din „timpul Domnului Grigorie, Ghilă,
„eonfirmat, de Majoritatea " Căimăeimiei.

!

,

.

a

E

VIL

fă

mea

N

i
i

ăi

pentru „alcăl-

.-.

:
!
i

: pi

Secretar de Stat Vasile: AJcesabdri, Ja
[+ ITmănie. Alexandra Cuza, la. Lucrările:
:. Publice Panaile Dornici, . .
i
Căinăcărmiei

2195

|

nistri Provizori: la Finanţe Ioan A. Can:

| 3 „slrucțiunile trimise de Comitele
„W;. zi,
!
„lewski Consulului. Francez: din laşi V.
16

N:

tacuzin, Îa Cujte și Instrucţiune Dr. G. |

| 8|- Ofisul

|

,

Î 4] 'Procesul Verbal IV: Inlocuirea Ministrilot
fostului: Cairnacam Vogotidi prin lAii

[510

VII

VII

:

10

|

| 2]. Pr oclamaţia, Caimăcămiei, către, Locuitori,
E 3]

|,

ă

a

VIII

IL

23|

VII

Scrisoarea Căiină iciunici ca. „răspuns. Ma
„ relui Vizir, +
-

„lui Caimăcămici, sc

9 [507
I
Aa

VU

2111

|

5
,

.

!

Sturdza, Anastasie
Pi

Noe.

.

:

,

=] Fernianul de numire a Caimacaniilori Şte-

9,

3|503

Ştefan

Ş

Vasile Sturdza şi Anastasie Panu.
,
fan Catargiu, Vasile
Panu.

2 [503

i

No. V, Anul 1858. Caimăcămia

1858
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VII

668|

2144

VII

GTi]

2145
|

Procesul Verbal V. Inceputul conflictului
între Majoritate şi Minoritate . . .

VII

680|

A:
2147

Procesul Verbal VZ7. Inceputul contflictu"lui între Majoritate și Minoritate. . .

VII

6S1|

!
2148

Procesul Verbal

VI. „Nunirea

de judeţe ea
|

_Noemvrie.

las
|

Electorale

"nea din 1/, August 1858Se...

31

Si

:

- 12| Circulara Căimăcămiei No. 16 cu Instruc: | țiile anexate,pentru aplicarea Stipulaţiu-
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„141517
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Acte și Documente!
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Vol. | Pag. | No.|
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1
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Prefecţilor

i.

|
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Ţ

"18

Ofisul No.

17? ai Majorităţii

pentru inlocuirea Prefecţilor.
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1
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”

'19[519

1

13|

i

VII

682|

2119

Procesul Verbal VI]J al Majorităţii: Depârtarea lui Pruncu. Numirea lui Teriakiu. | VII

654|
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. .. |

Raportul Consiliului Administrativ
No. 5115
pentru înlocuirea Prefecţilor.
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15 -Serisoarea logof.' Ştefan Catargiu No, 1. | VII

125|

2161,

2
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Procesul Verbal IX al Majorităţii: Consta-

,

tarea lipsei J.ogof, Stefan Catargiu. Ina=
' întarea Lucrărilor Căimăcămiei

ia
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2

ul: Raport

:22
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3

15|. Procesul Verbal Xal Majorităţii, constatând
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Teriakiu No...
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|
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Catargiu. ....

|
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Protestarea Lossofătului Stefan Catargiu
"în contra Majorităţii Caimăcâmiei, adre=
- sată Marelui Vizir, ,. .î.
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VII

“Procesul Verbal XI al Majorităţii: Cousta"“tarea

lipsei”: Minorităţii - și

Lucrărilor

. se .....
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auch fade rași' Ghiţă Calimani
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|
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15| :) Arestarea. și Liberarea fostului Pretect j
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.
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